
(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

1 308741 00112553 นาย  ศุภชยั   เอกอุ่น สาํนกังานใหญ่

2 151063 00106900 นาย  ศุภกร   ทองคลาํ กฟต.1 เพชรบุรี

3 151322 00015571 นาย  พรเทพ   กานดาวรวงศ์ สาํนกังานใหญ่

4 157182 00078812 นาง  เนาวรัตน์   ทองนิล กฟน.3 ลพบุรี

5 161050 00088764 นาง  นงลกัษณ์   คาํสวาท กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6 161092 00031785 นาง  วชัรีญา   เทศะแพทย์ กฟน.3 ลพบุรี

7 163434 00000324 นาย  ทวีเพียร   มณีรัตน์ สาํนกังานใหญ่

8 163604 00271711 น.ส.  สมสุข   แกว้สนธิ สาํนกังานใหญ่

9 166880 00192709 นาง  ทองยอ้ย   โชติวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

10 168858 00089051 นาย  สุรศกัดิ   คาํมีแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11 170693 00035125 นาย  สมพิศ   แกว้สละ กฟก.1 อยธุยา

12 171330 00157892 นาง  สมทรง   ยมิสมาน กฟน.1 เชียงใหม่

13 174401 00215290 นาย  ศิริยทุธ   กาญจนากร กฟน.3 ลพบุรี

14 175902 00109835 นาง  รัตนา   วงศอ์ศัวฤทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15 176097 00247548 นาย  กนก   เกิดวฒันา กฟก.1 อยธุยา

16 176275 00069257 นาย  ศุภโชค   วงษม์ณฑา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17 176314 00248708 นาย  รณฤทธิ   ปทุมรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

18 176356 00139272 นาย  อนุชิต   สุขรืน กฟก.2 ชลบุรี

19 176398 00148473 นาย  วฒิุภูมิ   ผาติสุวณัณ กฟก.2 ชลบุรี

20 176429 00265540 นาย  ณรงค ์  มีแตม้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21 177297 00022889 นาย  เอกวฒัน์   การะเกษ สาํนกังานใหญ่

22 178683 00107356 นาย  ธนกร   เม่นเอียม สาํนกังานใหญ่

23 178895 00221861 นาง  เบญจวรรณ   มนัหมาย กฟต.1 เพชรบุรี

24 180436 00005229 นาง  สมหมาย   พิทกัษส์าลี สาํนกังานใหญ่

25 181000 00055701 นาย  สมเจตน์   บุญเมือง กฟก.1 อยธุยา

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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26 181149 00288615 นาง  ฝนทอง   คงฤทธิ กฟต.3 ยะลา

27 181505 00420302 นาง  จนัทรา   คลา้ยประยรู กฟก.1 อยธุยา

28 182412 00169950 นาง  วรนาถ   เฮียนชาศรี กฟก.3 นครปฐม

29 182608 00055660 นาย  อนุรักษ ์  สนธิพร กฟก.1 อยธุยา

30 182616 00036294 นาง  ฉวีวรรณ   แกว้คุณ กฟก.1 อยธุยา

31 183882 00078494 นาย  อรรถพล   สุวจันานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

32 185305 00222526 นาย  โกศล   เกตุเลก็ กฟก.1 อยธุยา

33 186555 00104835 นาย  สุรศกัดิ   กาํพลมาศ กฟน.1 เชียงใหม่

34 187585 00054937 นาย  สุขี   ปลืมคิด กฟก.1 อยธุยา

35 190376 00198414 น.ส.  ฤดี   ยมิชืน กฟก.2 ชลบุรี

36 191673 00094199 นาง  อรัญญา   แท่นทอง กฟก.2 ชลบุรี

37 191788 00024645 นาย  มงคลเดช   อนัสมบติั สาํนกังานใหญ่

38 191990 00036280 นาง  ทิพยว์รรณ   เกียรติมนั กฟก.1 อยธุยา

39 192572 00156505 นาย  จิรัฐกิตติ   เทวฐิติรัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

40 193340 00213084 นาย  ชานนท ์  วีระธาํรงกุล กฟก.3 นครปฐม

41 193667 00012032 นาย  สมศกัดิ   สืบสวน กฟฉ.3 นครราชสีมา

42 194061 00266546 นาย  วิทยา   มโนรมณ์ กฟก.3 นครปฐม

43 194370 00322865 นาง  มณฑา   เพง็ถาวร กฟน.3 ลพบุรี

44 194639 00174834 นาย  เจริญสุข   เกตุหิรัญ กฟน.3 ลพบุรี

45 194663 00119569 นาง  พิกุล   ศรีโยธา กฟฉ.3 นครราชสีมา

46 194752 00167944 นาง  ชญานิษฐ์   ฉตัรทอง สาํนกังานใหญ่

47 195106 00248685 นาย  อาคม   สมพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

48 195449 00257454 นาย  พงษศ์กัดิ   เฟืองแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

49 195465 00100954 นาย  วิทยา   แสงโต สาํนกังานใหญ่

50 195839 00256335 นาย  ภิญโญ   โตอสัมิ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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51 196322 00284893 นาง  เบญจมาศ   พวงนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

52 196429 00015335 นาย  เฉลิมพงษ ์  จนัทร์รืน กฟก.1 อยธุยา

53 196704 00195557 นาย  สิทธิชยั   บวับุตร กฟน.3 ลพบุรี

54 197108 00010199 นาย  สมศกัดิ   จนัทร์ทองศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

55 197661 00297048 นาง  ดวงใจ   ปิยะวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

56 198057 00036903 นาย  สุชาติ   บวัแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

57 198390 00003372 นาย  มานพ   คลา้ยสุข กฟน.3 ลพบุรี

58 199922 00068883 นาง  ปราณี   ชนะวงศ์ กฟน.3 ลพบุรี

59 200286 00070264 นาย  ทศธช   วงษล์อย กฟก.2 ชลบุรี

60 200309 00014620 นาย  มนตช์ยั   ผลวฒันะ สาํนกังานใหญ่

61 200325 00210927 นาย  วิรัต   กรอบกระจก กฟก.1 อยธุยา

62 200333 00190820 นาย  เกียรติศกัดิ   มากหมู่ กฟต.1 เพชรบุรี

63 200341 00019848 นาย  บุญเชิด   เผา่บริบูรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

64 200383 00099676 นาย  สมนึก   กรดเสือ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

65 200391 00147813 นาย  ไพบูลย ์  ปทุมานนท์ กฟก.3 นครปฐม

66 200406 00036476 นาย  รณภา   ทองโปร่ง กฟต.1 เพชรบุรี

67 200430 00178842 นาย  รัตติ   วฒันะกุล กฟก.2 ชลบุรี

68 200456 00005556 นาย  รัชกฤช   ทพัไทย กฟก.1 อยธุยา

69 200498 00169132 นาย  สุริยะ   ธีระวาส สาํนกังานใหญ่

70 200503 00230503 นาย  พิสิษฐ ์  เสือหนู กฟก.3 นครปฐม

71 200537 00185269 นาย  สุชาติ   พิพฒัน์อนุสรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

72 200545 00159258 นาย  สมพงษ ์  ใหลงาม กฟก.3 นครปฐม

73 200587 00285930 นาย  สุทธิกาญจน์   วีระเสถียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

74 200626 00155331 นาย  พศิน   แสงพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

75 200634 00022039 นาย  ไพรัช   เทวะปรมาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี
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76 201274 00121740 นาย  สมชาย   ลีสกุล กฟน.3 ลพบุรี

77 201703 00209297 นาง  เกร็ดรวี   คุม้ทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

78 201753 00087413 นาย  สุพศ   สุขประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

79 202131 00103116 นาย  อนนัต ์  เตชะมานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

80 202416 00140443 นาย  วิชาญ   กรรณสูตร สาํนกังานใหญ่

81 203399 00200407 นาง  เบญจวรรณ   ไตรพร กฟฉ.3 นครราชสีมา

82 204214 00128847 นาง  ยงคฤ์ทยั   แกว้มาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

83 204434 00175244 น.ส.  เบญจวรรณ   พลราบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

84 205139 00246429 นาย  สุระชาติ   ฉิมฉวี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

85 205341 00232941 นาย  อดุลย ์  จนัทาพูน กฟน.1 เชียงใหม่

86 205715 00121518 นาย  องักูร   กลินหอม กฟฉ.1 อุดรธานี

87 205919 00044194 นาง  สมฤดี   ภาสบุตร สาํนกังานใหญ่

88 206240 00007908 นาย  ธวฒันะชยั   ศรีรัตนพงษ์ สาํนกังานใหญ่

89 207296 00038387 นาง  ฉวีวรรณ   ทองสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

90 207393 00174466 นาย  อาณฐั   สมคัรเขตรการ กฟน.3 ลพบุรี

91 207440 00116743 นาง  วิไล   เทียนมี กฟก.1 อยธุยา

92 207482 00164932 นาง  ภาณีย ์  อ่อนวิมล กฟก.3 นครปฐม

93 208307 00060594 นาย  สมควร   รักษารมย์ สาํนกังานใหญ่

94 208365 00254997 นาย  สมใจ   ขนานแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

95 208577 00227358 นาย  สุเทพ   กสิใจ กฟน.1 เชียงใหม่

96 208755 00046623 นาง  โชติกา   วงษต์า กฟน.3 ลพบุรี

97 208909 00244718 นาง  นิตยา   สาระสิทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

98 208925 00171963 นาย  ประเสริฐ   พลลาภ กฟฉ.3 นครราชสีมา

99 209141 00292698 นาย  สุรศกัดิ   สวสัดิตระกูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

100 209191 00116898 นาย  นิคม   ชมกลิน กฟก.1 อยธุยา
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101 209507 00332058 นาย  สมเกียรติ   ปัญญาพืช กฟก.1 อยธุยา

102 209816 00112044 นาย  สมเกียรติ   สารียทุธ กฟก.1 อยธุยา

103 209866 00132016 นาย  วิเชียร   จตัุรงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

104 209989 00260009 นาย  พิสนัต ์  อาจปรุ กฟฉ.1 อุดรธานี

105 210037 00217206 นาง  สิริลกัษ ์  สะคราญ กฟต.1 เพชรบุรี

106 210184 00106728 นาง  วราภรณ์   อร่ามกุล กฟต.1 เพชรบุรี

107 210299 00067855 นาง  ศุภญา   อินทมาตย์ กฟต.1 เพชรบุรี

108 210778 00023912 นาง  ปัญจรัตน์   วฒันกลุ กฟน.3 ลพบุรี

109 210786 00189722 นาง  จินตนา   พุ่มปรีดา กฟก.1 อยธุยา

110 210914 00202431 นาย  ภกัดี   เทียมทดั กฟฉ.3 นครราชสีมา

111 210948 00078826 นาย  สุรศกัดิ   วงักานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

112 211009 00303708 นาง  นภาเพญ็   โพธินอ้ยงาม กฟก.3 นครปฐม

113 211114 00119414 นาย  สุเทพ   เชตวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

114 211279 00065576 นาย  ไพศาล   ทองพนัชงั กฟก.3 นครปฐม

115 211554 00213943 นาย  มนสั   คาํมามูล กฟน.1 เชียงใหม่

116 211889 00117430 นาง  ธนชัพร   โทศิริกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

117 212233 00065976 นาง  นปภา   แม่นศรแผลง กฟก.3 นครปฐม

118 213190 00141330 นาง  สุภาภรณ์   ลาภศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

119 213360 00153020 นาย  จรัล   ใจอาสา กฟน.1 เชียงใหม่

120 213491 00255157 นาง  สมทรง   ตรีวิทยายนต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

121 213873 00217579 นาย  บุญช่วย   กา้นนาค กฟน.3 ลพบุรี

122 214764 00122269 นาง  มณีวรรณ   กนัจินะ กฟน.1 เชียงใหม่

123 214772 00112294 นาย  วิสิทธิ   บา้นใหม่ กฟก.1 อยธุยา

124 215011 00028499 นาย  บุญลือ   พยบัเดช กฟก.3 นครปฐม

125 215126 00138149 น.ส.  จิรสุดา   เบิกบานชยัภทัร กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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126 215867 00003245 นาย  สุวชัร์   ทองพิทกัษ์ สาํนกังานใหญ่

127 216546 00031208 นาย  สาโรช   สโมสรสุข กฟน.3 ลพบุรี

128 216651 00053672 นาย  พงษศ์กัดิ   นอ้ยแสง กฟน.3 ลพบุรี

129 216677 00113563 นาย  สมศกัดิ   วิรัลห์เวชยนัต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

130 216774 00078721 นาย  พินยั   กิตติรัตนสุนทร กฟน.3 ลพบุรี

131 216790 00176159 นาย  วีรชาติ   นกจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

132 217136 00081835 นาย  บุญขวญั   ภูฉลาด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

133 217364 00179589 นาย  วิเชียร   ศรีทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

134 217712 00193678 นาย  บุญราม   สุกโฉม กฟน.3 ลพบุรี

135 217843 00215359 นาย  จาํเนียร   วิริยาภรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

136 217869 00162603 นาย  ไพบูลย ์  ยมิละมา้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

137 217885 00149160 นาย  พงศพศั   เหมือนเอียม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

138 217893 00018583 วา่ที พนัตรี  พีระพงษ ์  สาระภี กฟก.1 อยธุยา

139 217908 00141958 นาย  นฤมิตร   ศิริพรรค กฟก.3 นครปฐม

140 217916 00245332 นาย  ณรงคศ์กัดิ   สุขคุม้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

141 217924 00189536 นาย  พจนาถ   จนัทร์นวล กฟก.1 อยธุยา

142 217932 00189586 นาย  รังสรรค ์  มีไพฑูรย์ กฟก.1 อยธุยา

143 217940 00066504 นาย  สุรชยั   พรวงคเ์ลิศ กฟฉ.1 อุดรธานี

144 217958 00098066 นาย  เรืองศกัดิ   พรหมจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

145 217966 00039101 นาย  ทองดี   ดุงแผว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

146 217974 00262774 นาย  อรรถพล   ชูสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

147 217982 00214612 นาย  นพรัตน์   นนัทโก กฟต.1 เพชรบุรี

148 217990 00219012 นาย  ปรีชา   วฒันพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

149 218001 00137511 นาย  รุ่งชยั   พิทกัษว์งษโ์ยธิน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

150 218019 00224378 นาย  สงัวาลย ์  นาคนิยม กฟก.1 อยธุยา
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151 218027 00120130 นาย  สมหมาย   สุวรรณรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

152 218035 00277549 นาย  อนุวตัร์   ทองชิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

153 218043 00154230 นาย  กิตติ   พรินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

154 218051 00184281 นาย  ปรีชา   กลัยา กฟน.1 เชียงใหม่

155 218077 00208823 นาย  อุดม   ตงัศิลาถาวร กฟฉ.3 นครราชสีมา

156 218085 00219553 นาย  สุวฒัน์   กงเพช็ร์ กฟก.1 อยธุยา

157 218093 00260372 นาย  นคร   กวา้งขวาง กฟก.3 นครปฐม

158 218116 00242207 นาย  สาทิตย ์  แกว้เผอืก กฟก.3 นครปฐม

159 218132 00046273 นาย  สมเกียรติ   รัตนสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

160 218140 00164487 นาย  เอียมศกัดิ   ทะมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

161 218158 00081071 นาย  มนตรี   บุญศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

162 218174 00133103 นาย  ปริสญัญ ์  บุญนาค กฟก.1 อยธุยา

163 218182 00255357 นาย  จาํเริญ   กิจเจริญ กฟก.3 นครปฐม

164 218190 00353317 นาย  ประดิษฐ์   พลายงาม กฟก.3 นครปฐม

165 218548 00172028 นาง  ชุติมา   พึงภูมิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

166 218768 00132725 นาย  ณธรรศ   ทางดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

167 218784 00125417 นาย  ทวี   ภู่เกตุ กฟก.2 ชลบุรี

168 219594 00102910 นาง  รัชนี   โสภณพินิจ กฟต.1 เพชรบุรี

169 219675 00255070 นาย  สิทธิพนัธุ์   แสนประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

170 219772 00133426 ม.ร.ว.  จนัทิมา   เกษมสนัต์ กฟก.2 ชลบุรี

171 219845 00116911 นาย  สมเดช   ฟักสอาด กฟก.1 อยธุยา

172 219887 00133785 นาย  สุเทพ   มะลิทอง กฟก.1 อยธุยา

173 220032 00264544 นาง  กนกพรรณ   เทพกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

174 220147 00183762 นาย  พรชยั   ลือชาสิทธิไกร สาํนกังานใหญ่

175 220286 00093452 นาง  จารุณี   ศิริพฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา
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176 220309 00101091 นาย  อดุลย ์  ชยัวงัตา กฟน.1 เชียงใหม่

177 220511 00180091 นาย  สมชาย   พูลอุดร กฟก.3 นครปฐม

178 220765 00006807 นาง  วิยะดา   ผดุงฉาย สาํนกังานใหญ่

179 221389 00103239 นาง  ศรีสุดา   วชิพนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

180 221402 00221225 นาย  สมัพนัธ์   สุทธิรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

181 221630 00268366 นาง  นนทิยา   แกว้ถาวร กฟก.3 นครปฐม

182 221672 00034642 นาย  ธนิศร์   อารีสง่ากุล สาํนกังานใหญ่

183 221818 00349116 น.ส.  พชัรี   สุขใย กฟน.2 พิษณุโลก

184 221907 00245291 น.ส.  ศรีไพร   เหลืองสมบูรณ์ กฟก.3 นครปฐม

185 221957 00262588 นาย  ดามพ ์  พสัดุ กฟก.2 ชลบุรี

186 222000 00287837 นาย  ประทวน   แสวงดี กฟน.3 ลพบุรี

187 222084 00185819 นาง  ปนดัดา   วฒิุมาปกรณ์ กฟก.3 นครปฐม

188 222212 00030852 นาย  สมศกัดิ   เยาวธ์านี กฟน.1 เชียงใหม่

189 222319 00286190 นาย  สุรัตน์   กุลพฒัน์สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

190 222539 00218711 นาย  อภิชาติ   รู้เสงียม กฟต.1 เพชรบุรี

191 222555 00070482 นาง  ทศันีย ์  ประทุมโทน กฟก.2 ชลบุรี

192 222628 00222071 นาง  นฤมล   พูลสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

193 222848 00151832 นาง  สุมลทิพย ์  ธีระสาสน์ กฟก.1 อยธุยา

194 222929 00275115 นาย  นนัทศกัดิ   สุวรรณอมัพา กฟน.1 เชียงใหม่

195 223137 00231113 นาย  สุขสม   เฟืองศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

196 223331 00257113 นาย  สมเกียรติ   ป่าวรรณ กฟก.1 อยธุยา

197 223349 00046255 นาง  ทศันีย ์  รัตนสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

198 223593 00060699 นาย  สมชาย   ลอยสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

199 223616 00202413 นาย  วิทูร   ชินอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

200 223721 00052862 นาย  ชาญณรงค ์  ถาวะโร กฟฉ.1 อุดรธานี
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201 223747 00051743 นาง  ชุติมา   บุตรศรีภูเภา กฟฉ.1 อุดรธานี

202 223828 00062396 นาย  ชาญชยั   ศรีสาํเริง กฟฉ.1 อุดรธานี

203 223844 00010226 นาง  สุกานดา   รัตนวงศช์ยั กฟฉ.1 อุดรธานี

204 223860 00041382 นาย  สุพิน   แกว้ประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

205 224010 00261491 นาย  พิชิต   คาํปา กฟน.1 เชียงใหม่

206 224141 00280835 นาย  ปิยนนัท ์  ศรีหอม กฟต.1 เพชรบุรี

207 224256 00227158 นาง  บวัโรย   บวบทอง กฟก.3 นครปฐม

208 224337 00092783 นาย  บรม   ศิลปชยั กฟก.1 อยธุยา

209 224426 00103289 นาย  สุวิชยั   ชูรอด สาํนกังานใหญ่

210 224450 00104530 นาย  กลัยน   ยศพิมพา กฟฉ.1 อุดรธานี

211 224468 00079381 นาย  สุระเสน   ยศพิมพพ์า กฟฉ.1 อุดรธานี

212 224688 00089065 นาย  อดิศกัดิ   ตุ่นสาจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

213 224785 00194488 นาง  ศิริวรรณ   ศรีสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

214 224808 00095759 นาง  ดารณี   ศรีสิทธิสมบติั กฟก.1 อยธุยา

215 224882 00216773 นาย  บุญรัช   คงบรรจง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

216 225008 00071610 นาง  บุศรินทร์   สาลีติด กฟต.1 เพชรบุรี

217 225197 00138549 นาย  ธีระศกัดิ   มณีวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

218 225294 00189645 นาง  เยาวเรศ   จิตตม์โนวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

219 225464 00207104 นาย  สาธิต   จรจรัญ กฟก.1 อยธุยา

220 225480 00202336 นาย  อลงกต   ฟองงาม กฟน.3 ลพบุรี

221 225676 00060203 นาง  สินีพร   รักษเ์ถา กฟก.1 อยธุยา

222 225707 00027439 นาย  เสน่ห์   ภูมิสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

223 225993 00215086 นาย  สายชล   สวนพลอย กฟก.1 อยธุยา

224 226004 00025241 นาย  บุญถิน   ไชยคาํภา กฟฉ.1 อุดรธานี

225 226672 00124839 นาย  ณฐัพงศ ์  ผลจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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226 226761 00186938 นาง  ศศินา   สวสัดิยากร กฟก.3 นครปฐม

227 226800 00056957 นาย  สาํราญ   วงศจ์นัต๊ะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

228 226834 00128910 นาย  วีระชยั   คาํวิเชียร กฟฉ.1 อุดรธานี

229 227084 00125794 นาย  เฉลิมชนม ์  ไชยชนะ กฟน.1 เชียงใหม่

230 227092 00071197 นาย  กาํจร   ชาญดว้ยกิจ กฟก.2 ชลบุรี

231 227296 00048584 นาย  วิเชียร   ภูชืนชม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

232 227301 00278068 นาย  ธรรมรัตน์   เยาวพนัธ์ุ กฟก.2 ชลบุรี

233 227652 00077939 นาย  ชยัวฒัน์   ผอ่งผวิ กฟก.1 อยธุยา

234 227678 00331402 นาย  ดาํรงฤทธิ   พรหมณี กฟฉ.3 นครราชสีมา

235 227686 00032327 นาย  อภิชาติ   ตริตรอง กฟน.3 ลพบุรี

236 227872 00227162 นาย  วานิช   ไพจิตต์ กฟก.3 นครปฐม

237 227953 00201526 นาง  จริยา   อยูส่ถิตย์ กฟก.3 นครปฐม

238 228218 00109885 นาย  องัครา   เจริญจิตต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

239 228226 00124475 นาย  ธีรศกัดิ   เขียวมรกต กฟฉ.1 อุดรธานี

240 228404 00198523 นาย  บุญธง   อนนัต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

241 228446 00090222 นาย  อุทิศ   ประทุมชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

242 228501 00263225 น.ส.  ศิริพร   แกว้ผลึก กฟต.1 เพชรบุรี

243 228747 00073480 นาย  เจรวฒัน์   ชาญณรงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

244 228836 00055042 นาย  สมศกัดิ   คงพึง กฟน.3 ลพบุรี

245 228917 00018579 น.ส.  ปรียพนัธ์   จิตตเ์พช็ร สาํนกังานใหญ่

246 228975 00222485 นาย  วิชยั   ลิมรทีพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

247 228991 00427295 นาย  สาวิตร   มนัหมาย กฟต.1 เพชรบุรี

248 229052 00012046 สิบเอก  ประสาท   อินทรประสิทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

249 229060 00219658 นาง  ขวญัใจ   ประเสริฐศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

250 229078 00103384 น.ส.  ชลธิชา   ชาญเฉลิม กฟก.3 นครปฐม
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251 229094 00344752 นาย  สุทศัน์   อินทพรหม กฟก.3 นครปฐม

252 229133 00281190 นาย  ปราโมทย ์  รอดเชือ กฟน.2 พิษณุโลก

253 229214 00143996 นาย  จีรวฒัน์   นนัทวรเวช กฟฉ.3 นครราชสีมา

254 229222 00091082 นาง  ชนิตสิรี   มีชาญ กฟน.3 ลพบุรี

255 229230 00206885 นาย  บุญส่ง   มหจัฉริยะธีระ กฟฉ.1 อุดรธานี

256 229303 00142027 น.ส.  ทิพมาศ   สาํนวน กฟน.3 ลพบุรี

257 229311 00057062 นาย  ธนูเดช   ศรีเรืองสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

258 229337 00172719 นาง  บุญสม   จนัทร์นวล กฟก.1 อยธุยา

259 229361 00070432 นาง  สุนนัท ์  คาํขจร กฟก.2 ชลบุรี

260 229387 00109467 นาย  สมนึก   เจริญทรัพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

261 229395 00033919 นาย  ธวชัชยั   แกว้ปัญโญ กฟน.1 เชียงใหม่

262 229565 00194579 นาง  นทัธ์พิมญชุ ์  วีระกานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

263 229662 00351747 นาง  อุมาพร   สิทธิโชค กฟก.2 ชลบุรี

264 229701 00111866 นาย  กฤษฎา   ทองอินทร์ดาํ กฟน.1 เชียงใหม่

265 229777 00258391 นาย  อนนัต ์  นายะสุนทรกุล กฟต.1 เพชรบุรี

266 229808 00195620 นาย  เสน่ห์   อินทรทวี กฟน.3 ลพบุรี

267 229866 00056298 นาย  อาคเนทอง   สลางสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

268 229913 00146512 นาย  ทองอาน   นาทนัลิ กฟฉ.1 อุดรธานี

269 229997 00267865 นาง  ศรีสุดา   บุญนาค กฟก.2 ชลบุรี

270 230037 00364001 นาย  บุญฤทธิ   สิงห์กระโจม กฟฉ.3 นครราชสีมา

271 230045 00035416 นาย  เทพกร   รติเมธากุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

272 230126 00068560 นาย  วิภาค   แสนสุภา กฟฉ.1 อุดรธานี

273 230142 00079759 นาย  กิตติพงษ ์  สิทธิวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

274 230249 00207140 นาย  อรรถโกวิท   ตงัชีวินศิริกุล กฟก.1 อยธุยา

275 230370 00041764 นาย  มานิตย ์  เนืองกลัยา กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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276 230613 00224219 นาง  อมัพร   พรหมานุกูล กฟต.3 ยะลา

277 230744 00219458 นาย  ภูรินทธ์รรศ   น่าดู กฟก.1 อยธุยา

278 230760 00058377 นาง  ศรุตยา   สมสกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

279 230841 00115438 นาง  มะยรีุ   มีสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

280 230867 00203055 นาง  สุขจิต   อุทยันา กฟต.1 เพชรบุรี

281 230891 00246188 นาง  เพญ็นี   จนัทร์แจ่มหลา้ กฟต.1 เพชรบุรี

282 230906 00103039 นาง  ปัณฑิตา   ตูป้ระดบั กฟต.1 เพชรบุรี

283 230914 00267665 นาย  เฉลิม   จิตตะเสนีย์ กฟต.1 เพชรบุรี

284 230956 00028126 นาย  มนสัชยั   โตเทศ กฟน.1 เชียงใหม่

285 231156 00121295 นาย  ไสว   หมู่บา้นม่วง กฟฉ.1 อุดรธานี

286 231164 00332062 นาย  ชาญยธุ   ร่วมเผา่ไทย กฟก.1 อยธุยา

287 231237 00287455 นาง  มธุรส   กองจินดา กฟก.2 ชลบุรี

288 231245 00151614 นาย  สนธยา   หาญยศ กฟน.1 เชียงใหม่

289 231261 00078276 นาย  ประสงค ์  พานแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

290 231287 00192222 นาง  ทศพร   สายเชือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

291 231538 00111870 นาง  สุกญัญา   ทองอินทร์ดาํ กฟน.1 เชียงใหม่

292 231643 00092779 นาย  เอกพล   มาสม กฟก.1 อยธุยา

293 231693 00070319 นาย  วิเชียร   พิพฒัน์วณิชชา กฟก.2 ชลบุรี

294 231732 00320813 นาย  สุเมธ   หลา้ดี กฟฉ.1 อุดรธานี

295 231839 00048516 นาย  ทองใบ   ไชยชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

296 231863 00033614 น.ส.  วลัภา   บุญยนื กฟน.1 เชียงใหม่

297 231871 00090422 นาย  กฤษดา   ปิติกะวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

298 232039 00238406 นาย  ชาญณรงค ์  เรียงสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

299 232047 00427936 นาย  นิมิตร   อภิชาตบุตร กฟต.1 เพชรบุรี

300 232102 00181465 นาย  บุญชอบ   สิทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี
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301 232576 00189154 นาย  กอ้งนที   สรณตรัย กฟต.1 เพชรบุรี

302 232746 00089560 นาย  ถิรวฒัน์   ธีระไชยศานต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

303 232819 00061540 นาง  อรทยั   ผดุงกิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

304 232908 00228318 นาย  สิทธิพนัธ์   ใจแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

305 233116 00262629 นาย  วฒันศกัดิ   สุนทรารักษ์ สาํนกังานใหญ่

306 233158 00066186 นาย  วิมล   เมืองรมย์ กฟก.3 นครปฐม

307 233190 00101300 นาง  ศิริพร   ศรียะพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

308 233213 00237496 นาย  สุภาพ   ลิมปิจกัร์ กฟก.3 นครปฐม

309 233467 00264849 นาง  เกศนีย ์  แช่มเมือง กฟน.3 ลพบุรี

310 233564 00029772 น.ส.  ลาวลัย ์  อาํพนัธ์ทอง สาํนกังานใหญ่

311 233572 00019339 นาย  สมภพ   ไพศาล กฟก.1 อยธุยา

312 233580 00014943 นาย  ณฎัฐวฒิุ   เพียงจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

313 233881 00095159 นาย  วิฑูรย ์  ก๊กมาศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

314 233996 00167362 นาย  ไพศาล   สุขวิบูลย์ สาํนกังานใหญ่

315 234219 00133567 นาง  ธมนพชัร์   โตเลียง กฟก.2 ชลบุรี

316 234510 00432101 นาย  ชุมพล   เปล่งประดบั กฟต.3 ยะลา

317 234586 00070478 นาย  ศรีศกัดิ   คาํขจร กฟก.2 ชลบุรี

318 234714 00114664 นาง  สุกญัญา   กมลเนตร กฟต.1 เพชรบุรี

319 234798 00178701 นาย  นิมิต   ถนอมทรัพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

320 234887 00089629 นาย  สุพรรณ   เตชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

321 234942 00133658 นาย  บุญชู   นาคเอกลกัษณ์ กฟก.3 นครปฐม

322 235134 00037595 นาย  ไกรศรี   ศรีพรหมทตั กฟฉ.1 อุดรธานี

323 235142 00117262 นาย  สุพจน์   สุขแซว กฟฉ.1 อุดรธานี

324 235207 00165138 นาย  ชาญชยั   วงศเ์อนก กฟต.1 เพชรบุรี

325 235223 00090795 นาย  ณรงคพ์ร   ยมดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา
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326 235273 00069984 นาย  อนุชิต   พุฒิมงคลเจริญ กฟก.1 อยธุยา

327 235338 00132343 นาง  ลกัษณารีย ์  แสงสายออ กฟฉ.3 นครราชสีมา

328 235388 00136288 นาย  ขจร   นกแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

329 235401 00012646 นาย  พิสิฏฐ์พงษ ์  อินทรธานี กฟก.1 อยธุยา

330 235493 00138808 นาย  อนุชน   ถุงทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

331 235574 00091878 นาย  วานิช   นาวาพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

332 235605 00205702 นาย  กมล   พนัธ์ุสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

333 235613 00117167 นาย  โกศล   จนัทโชติ กฟต.3 ยะลา

334 235621 00219094 นาย  จรัลยทุธ   เจตบุตร กฟก.3 นครปฐม

335 235639 00148314 นาย  ชนะ   แสงจินดา กฟต.1 เพชรบุรี

336 235647 00198664 นาย  ชาญณรงค ์  สอนดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

337 235655 00207245 นาย  ทวิทย ์  แสงพิรุณ กฟต.1 เพชรบุรี

338 235663 00191694 นาย  ทวีศกัดิ   พรนุเคราะห์ กฟก.3 นครปฐม

339 235671 00181510 นาย  ธงชยั   ศิริพิมพ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

340 235689 00027534 นาย  ธญัญา   คุม้มี กฟฉ.3 นครราชสีมา

341 235697 00228009 นาย  ธนา   เหมือนทอง กฟก.1 อยธุยา

342 235702 00240691 นาย  ธนิต   เหมือนทอง กฟก.1 อยธุยา

343 235710 00005401 นาย  นพดล   สายนาค สาํนกังานใหญ่

344 235736 00188544 นาย  ประชา   กิจพจนีย์ กฟก.2 ชลบุรี

345 235744 00325277 นาย  ประทีป   ฟูผล กฟก.1 อยธุยา

346 235760 00026247 นาย  ปริญญา   โตใหญ่ กฟน.3 ลพบุรี

347 235778 00126522 นาย  พลศกัดิ   สวสัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

348 235786 00114305 นาย  พินิจ   เพชรสน กฟต.1 เพชรบุรี

349 235794 00295814 นาย  เกียรฒิศกัดิ   ปธานราษฏร์ กฟก.1 อยธุยา

350 235809 00126245 นาย  ภาณุมาศ   ลิมสุวรรณ สาํนกังานใหญ่
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351 235817 00036367 นาย  มนตส์วรรค ์  งามวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

352 235833 00167485 นาย  สมควร   สุจิตตอ์มรพนัธ์ุ กฟก.1 อยธุยา

353 235841 00050779 นาย  สมโภชน์   กลินกลนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

354 235859 00109330 นาย  สมมาศ   พุฒิพงศกร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

355 235867 00352066 นาย  สาโรจน์   ชาวห้วยหมาก กฟก.2 ชลบุรี

356 235875 00213684 นาย  สุธี   ทิมะรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

357 235906 00156373 นาย  ธนชาต   ลูกชยัศรี กฟก.3 นครปฐม

358 235914 00018638 นาย  บญัญติั   แสงดี สาํนกังานใหญ่

359 235922 00252286 นาย  ดิเรก   เกษจินดา กฟฉ.1 อุดรธานี

360 235930 00149233 นาย  นิทศัน์   สุขเกิดผล กฟก.3 นครปฐม

361 235948 00204560 นาย  วีนสั   ทองประทุม กฟก.2 ชลบุรี

362 235956 00118636 นาย  สงัสิณชยั   ชมศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

363 235972 00031680 นาย  ณรงคศ์กัดิ   สิงห์สะอาด กฟน.3 ลพบุรี

364 236009 00081617 นาย  วีระศกัดิ   เรืองโพธิ กฟก.1 อยธุยา

365 236033 00069839 นาย  เอกชยั   จุลรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

366 236067 00010549 นาย  จกัรภทัร   เจียรพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

367 236392 00066245 นาย  จีระศกัดิ   ประคาํมินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

368 236423 00184190 น.ส.  ชนมัพร   บรรจงกิจ กฟก.2 ชลบุรี

369 236520 00056707 นาย  ปรเมศวร์   สาระ กฟฉ.1 อุดรธานี

370 236596 00197945 นาง  รัชดาภา   แสนทวี กฟน.3 ลพบุรี

371 236677 00289316 นาย  ธนะเมศฐ ์  ธนาเลิศวรนนท์ สาํนกังานใหญ่

372 236708 00114696 นาง  กิตติมา   วอ่งอาทรกุล กฟต.1 เพชรบุรี

373 236774 00121831 นาย  สุชาติ   จรัสเพช็ร์ กฟก.1 อยธุยา

374 236839 00202445 นาย  ประสิทธิ   จงมีเสร็จ กฟฉ.3 นครราชสีมา

375 236863 00271298 นาย  สุพล   ศรีประดิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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376 236871 00140243 นาย  เริงชยั   เปียมทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

377 237021 00240396 นาง  มณีวรรณ   สงัสุทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

378 237144 00139995 นาง  วีณา   เสียงแสงจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

379 237217 00083532 นาย  สุทธิพงศ ์  วรรณจกัร กฟน.1 เชียงใหม่

380 237348 00048457 นาง  นิกุล   ศรีขาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

381 237403 00052567 นาย  จรูญ   บุญนาน กฟฉ.3 นครราชสีมา

382 237445 00112317 นาย  สนิท   ลิมทอง กฟก.1 อยธุยา

383 237479 00084906 นาง  จรัญญา   วิเชียรมณี สาํนกังานใหญ่

384 237623 00217856 นาง  กรรณิการ์   มหาโภไคย กฟต.1 เพชรบุรี

385 237762 00249627 นาย  สุรพล   แว่นมงคล กฟฉ.3 นครราชสีมา

386 237819 00341881 นาย  สุชดั   ปรีชา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

387 237827 00238488 นาย  สุวรรณชยั   เกตุสตับรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

388 237958 00081821 นาย  ประภาส   สมบูรณ์พร้อม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

389 237982 00069770 นาย  คมสนั   พรหมมา กฟน.1 เชียงใหม่

390 238108 00250711 นาย  สาโรจน์   ไชยโกษี กฟฉ.1 อุดรธานี

391 238132 00178951 นาย  สุเทพ   หอยสงัขท์อง กฟก.3 นครปฐม

392 238190 00282069 นาย  จรูญ   มะลิวลัย์ กฟน.3 ลพบุรี

393 238205 00128601 นาง  รัชนี   บูรณะ กฟฉ.1 อุดรธานี

394 238289 00117476 นาย  สุปรีดี   จนัทรักษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

395 238394 00175321 นาย  ณฐักิตติ   ชวรัฐสินธรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

396 238514 00216646 นาย  ทวารัตน์   มาเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

397 238572 00235662 น.ส.  รัชยา   วศิลัองักูร กฟก.2 ชลบุรี

398 238661 00179925 นาย  อนุชา   กุญชร กฟก.3 นครปฐม

399 238679 00344007 นาย  เฉลิมเกียรติ   ชินฮะงอ้ กฟก.3 นครปฐม

400 238823 00175630 นาง  ทิพวรรณ   ประกอบแกว้ กฟก.1 อยธุยา
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401 238899 00111907 นาย  จุมพล   ประเสริฐผล กฟก.1 อยธุยา

402 238946 00234307 นาง  ฐิติมา   ชา้งเพรียวงาม กฟต.1 เพชรบุรี

403 239120 00138335 นาย  ประดิลาภ   ร่มเยน็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

404 239162 00256917 นาย  บุญเลิศ   นิมนวลพานิช กฟก.3 นครปฐม

405 239227 00249936 นาย  ชาตรี   เฉียบแหลม กฟน.1 เชียงใหม่

406 239277 00169714 นาง  พรนิภา   ทิพยานนท์ กฟก.3 นครปฐม

407 239366 00168831 นาย  โสภณ   รัตนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

408 239510 00221089 นาง  นนัทนา   โยธาวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

409 239659 00064625 นาง  อมัพวนั   แสนพินิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

410 239691 00130696 นาย  เรืองสินธุ์   เจริญไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

411 239706 00201344 นาย  กฤษ   แสงจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

412 239730 00058272 นาย  อุทยั   ตน้ทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

413 239756 00108607 นาย  วีระชยั   ฆารสมบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

414 239918 00178438 นาย  คมกริช   คา้ผล กฟก.3 นครปฐม

415 239926 00133694 นาย  สาธิต   เจริญวยั กฟก.3 นครปฐม

416 239950 00133094 นาย  ประวิทย ์  สอาดเอียม กฟก.1 อยธุยา

417 239976 00133599 นาง  กฤษณา   อมรเทพ กฟก.3 นครปฐม

418 239992 00042801 นาย  ธานินทร์   วทุธานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

419 240008 00083623 นาง  ยวุเพญ็   ธนูรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

420 240082 00070878 นาย  สุธีร์   จนัทร์อู่ กฟน.3 ลพบุรี

421 240113 00103998 นาย  วนัชยั   เล็กสมบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

422 240155 00225960 นาย  ถาวร   เจือนาํหอม กฟต.1 เพชรบุรี

423 240202 00052385 นาย  กลวชัร   บุญกระจ่าง กฟก.1 อยธุยา

424 240317 00274046 นาง  อาํไพ   ล่องนาวาไพรสน กฟฉ.1 อุดรธานี

425 240642 00208691 นาย  พินิจ   มุตตาวรงค์ สาํนกังานใหญ่
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426 240888 00064089 นาง  มณีวรรณ   ตุม้ทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

427 240919 00158743 นาง  สกุล   เตชะสาย กฟน.1 เชียงใหม่

428 241038 00339973 นาย  ชาํนาญ   สุภาพ กฟต.3 ยะลา

429 241143 00076292 นาย  ดิเรก   จีนากาํเนิด กฟก.2 ชลบุรี

430 241266 00013533 นาย  สุเทพ   นิระหานี กฟก.1 อยธุยา

431 241321 00229514 นาง  จรรยา   บุญยง กฟฉ.3 นครราชสีมา

432 241355 00155981 นาย  ภทัรชยั   ภาสกานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

433 241363 00220297 นาย  สมสุข   ภู่ระยา้ กฟน.3 ลพบุรี

434 241389 00003413 นาง  ขวญัใจ   เกลด็ประทุม กฟน.3 ลพบุรี

435 241648 00319547 นาย  ผดุงชยั   โกณานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

436 241680 00230749 นาย  พิทกัษ ์  สูตรสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

437 241779 00013424 นาย  มารุต   สมวี กฟก.1 อยธุยา

438 241834 00125108 นาย  วิเชียร   ปะวะเสนงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

439 241842 00148891 นาย  วินยั   กางทาสี กฟฉ.3 นครราชสีมา

440 241892 00126168 นาย  คมสนัติ   คาํอุดม กฟก.3 นครปฐม

441 242026 00061295 นาย  สมปอง   บุญฤทธิ กฟต.3 ยะลา

442 242076 00085534 นาง  กศุลวรรณ   วิทยาสรรเพชร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

443 242220 00149215 นาง  ศุภวรรณ   จนัทรศิริ กฟก.3 นครปฐม

444 242351 00139913 นาย  จีระศกัดิ   รักษาชือ สาํนกังานใหญ่

445 242369 00023003 นาย  รุ่งโรจน์   ชาวบา้นกร่าง สาํนกังานใหญ่

446 242408 00155486 นาง  รุ่งศรี   กอ้นจนัทร์เทศ กฟน.2 พิษณุโลก

447 242416 00053563 นาย  สิริพงศ ์  อุดมพิพฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

448 242458 00103984 นาง  รัตนา   พยงุวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

449 242490 00249031 นาย  วนัชยั   ทฬัหะวาสน์ กฟต.3 ยะลา

450 242513 00231218 นาย  จกัรกฤษณ์   ประชุมวรรณ์ กฟต.3 ยะลา
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451 242521 00246992 นาย  อาํพร   วะราวงั กฟฉ.1 อุดรธานี

452 242539 00013260 นาย  วนัชยั   เฉลยสุข กฟก.1 อยธุยา

453 242555 00207027 นาย  เมธา   เมืองมีทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

454 242709 00047297 นาย  บุญช่วย   วรโภชน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

455 242872 00239234 นาย  ประชนั   เสาร์แกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

456 242898 00156414 นาง  พรทิพย ์  วฒันกุล กฟก.2 ชลบุรี

457 242979 00037490 นาย  จกัรเพชร   ศรสุราษฎร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

458 243056 00345344 นาย  อนุชิต   อินเทียน กฟน.3 ลพบุรี

459 243218 00180269 นาง  สุนนัทา   กลาํรัศมี กฟก.1 อยธุยา

460 243234 00175662 นาง  จรรยา   อินทองรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

461 243250 00133749 นาง  สุรางคโ์ฉม   รักเรียนกิจ กฟก.3 นครปฐม

462 243276 00171486 นาย  ภาคภูมิ   อารีพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

463 243357 00038464 นาย  สงัวาล   ไชยศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

464 243373 00072048 นาย  บูรภพ   รูปดี กฟฉ.1 อุดรธานี

465 243501 00010321 นาง  ดาวไสว   คาํหอม กฟฉ.1 อุดรธานี

466 243535 00075941 นาย  สนาม   ศรีชาติ กฟต.1 เพชรบุรี

467 243569 00064239 นาย  คติ   ขมัภรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

468 243616 00137448 นาย  สงัคม   โนภาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

469 243705 00151587 นาย  ประสพโชค   มารอด กฟน.3 ลพบุรี

470 243747 00074331 นาย  สุพฒันา   ลีทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

471 243771 00138371 น.ส.  กลัยา   แก่นกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

472 243802 00337321 นาง  ฐิติมา   บุบผาชาติ กฟก.1 อยธุยา

473 244010 00060762 นาย  มานะ   แช่มชอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

474 244078 00100104 นาย  วิษณุ   จรจรัญ กฟก.1 อยธุยา

475 244086 00289902 น.ส.  บุญเหลือ   ชุ่มธาราธร กฟก.2 ชลบุรี
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476 244159 00268952 นาง  วงเดือน   วลัลภาทิตย์ กฟก.2 ชลบุรี

477 244167 00072284 นาย  นิพนธ์   ม่วงนางรอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

478 244272 00301138 นาย  วิทยา   สุขศิริ กฟก.2 ชลบุรี

479 244303 00235626 น.ส.  ชุตินนัท ์  จินตะเวช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

480 244573 00169291 นาย  สมคิด   วรรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

481 245113 00216341 นาย  สมชาติ   บุญมาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

482 245210 00082390 นาง  นิภา   โสมนสั กฟก.1 อยธุยา

483 245278 00166257 นาย  เรวตั   กาญจนะ กฟก.3 นครปฐม

484 245359 00352070 นาง  พวงทอง   ชาวห้วยหมาก กฟก.2 ชลบุรี

485 245456 00075414 นาง  รัชนี   สนธิ กฟน.3 ลพบุรี

486 245511 00141203 นาง  เจตสุดา   ยทุธศาสตร์ กฟน.1 เชียงใหม่

487 245626 00256694 นาย  มานิต   ศิริไพบูลย์ กฟก.3 นครปฐม

488 245650 00155359 นาง  พิมพพ์นัธ์ุ   ไชยาคาํ สาํนกังานใหญ่

489 245781 00081144 นาย  วิษณุ   แง่พรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

490 245820 00026706 นาย  พณวตั   สาริวงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

491 246169 00037927 นาย  พีร   ฮามวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

492 246232 00227108 นาง  ศศิธร   จตุวฒันศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

493 246389 00127732 นาย  สุพิศ   ภูสมศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

494 246402 00142136 นาย  อภิสิทธิ   รูปดี กฟฉ.1 อุดรธานี

495 246591 00028930 นาย  ทวี   สุดแสง กฟก.1 อยธุยา

496 246606 00052549 นาย  สาธิต   วิทยาไกรเลิศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

497 246648 00286245 นาย  อนุพงษ ์  เกิดชูชืน กฟก.3 นครปฐม

498 246672 00255961 นาง  พชันี   ลินดาวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

499 246680 00081126 นาย  ประวิทย ์  หาดทวายกาญจน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

500 246711 00022148 นาง  งามชม   ด่านชยัวิจิตร กฟก.1 อยธุยา
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501 246787 00059600 นาย  วฒิุพงษ ์  โสโคกกรวด กฟฉ.1 อุดรธานี

502 246818 00079563 นาย  วฒันา   ตุงคโสภา กฟฉ.1 อุดรธานี

503 246931 00261328 นาง  ไฉไลพร   ทองชาติ กฟน.3 ลพบุรี

504 246949 00068479 น.ส.  พรพรรณ   ฟักทอง กฟน.3 ลพบุรี

505 247018 00097842 นาย  แดง   พรหมไชย กฟต.3 ยะลา

506 247042 00059773 นาย  สุรพล   พนมยงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

507 247181 00038478 นาง  ดาราวรรณ   ไชยศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

508 247254 00088255 นาย  ภูมิ   ชนะบุญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

509 247262 00013751 นาย  เอกชยั   มะ กฟต.3 ยะลา

510 247319 00236345 นาย  อาํนาจ   นวลมงัสอ กฟก.3 นครปฐม

511 247385 00108920 นาย  กิตติชยั   ใสสะอาด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

512 247393 00243944 นาย  วสนัต ์  สมเกตุ กฟน.1 เชียงใหม่

513 247416 00098557 นาย  ภูดิศ   พูลอนนัต์ กฟต.1 เพชรบุรี

514 247458 00026483 นาย  สาํรวย   ทศัเศษ กฟน.3 ลพบุรี

515 247490 00191294 นาย  บวร   จาํปา กฟน.1 เชียงใหม่

516 247547 00078753 นาย  ปิยะชาติ   จนัแดง กฟน.3 ลพบุรี

517 247589 00205716 นาย  วฒันะ   วฒันา กฟก.2 ชลบุรี

518 247628 00208996 นาย  วิโรจน์   ประภาสโนบล กฟฉ.3 นครราชสีมา

519 247644 00042156 นาง  สุมณฑา   ก๋าเงิน กฟน.1 เชียงใหม่

520 247694 00144833 นาย  ชรินทร์   บุญยรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

521 247709 00084879 น.ส.  วชัรีย ์  ใจผอ่ง กฟก.1 อยธุยา

522 247733 00176090 นาย  สกนธ์   สุวรรณสินธุ์ กฟก.1 อยธุยา

523 247775 00180300 นาย  วิเชียร   สุภากาย กฟก.1 อยธุยา

524 247822 00016840 นาง  จินตนา   ลพหงษ์ สาํนกังานใหญ่

525 247872 00232387 นาย  วีรศกัดิ   สมจิตต์ กฟก.2 ชลบุรี
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526 247961 00315470 นาย  เฉลา   อุปถมัภ์ กฟก.2 ชลบุรี

527 247987 00096028 นาย  สงบ   ถนอมศกัดิชยั กฟก.2 ชลบุรี

528 248111 00051052 นาย  ศุภชยั   โนนคู่เขตโขง กฟฉ.1 อุดรธานี

529 248161 00123138 นาย  ศุภฤกษ ์  ป่วนกระโทก กฟก.2 ชลบุรี

530 248226 00161043 นาง  รัชญา   บุญศรีแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

531 248284 00008431 นาย  สุชาติ   โชติกธีรกุล สาํนกังานใหญ่

532 248331 00304009 นาย  สมฤทยั   เพชรดง กฟต.3 ยะลา

533 248373 00015008 นาง  เบญญา   เรืองเดช สาํนกังานใหญ่

534 248543 00292139 นาย  ไพศาล   มานะวานิช กฟก.3 นครปฐม

535 248551 00295846 นาย  เจตน์วิทย ์  ตระสินธุ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

536 248608 00180532 นาง  ปัทมา   จนัทร์เพญ็ กฟก.3 นครปฐม

537 248616 00037145 น.ส.  สุธิดา   บุญพงึ กฟน.3 ลพบุรี

538 248666 00122178 นาย  มานพ   ใจเขือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

539 248682 00200293 นาย  ปริญญา   ชืนจิตตศิ์ริ กฟน.1 เชียงใหม่

540 248860 00283215 น.ส.  กีตาร์รัตน์   เตชะสมบติัสิริ กฟต.1 เพชรบุรี

541 249036 00222730 น.ส.  เทีย   ทาทอง กฟต.1 เพชรบุรี

542 249230 00042665 นาย  พงษศ์กัดิ   ปันทะจกัร์ กฟน.1 เชียงใหม่

543 249248 00042283 นาย  อุดม   ทนนัชยั กฟน.1 เชียงใหม่

544 249523 00250820 นาย  มานะ   หงษท์อง กฟต.1 เพชรบุรี

545 249565 00254983 นาง  สุทธินนัทน์   หงษชุ์มแพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

546 249573 00101869 นาย  เอกลกัษณ์   มีสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

547 249604 00146217 นาย  จตุรวิทย ์  สุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

548 249670 00040063 นาย  นุกูล   คงสมโอษฐ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

549 249840 00041778 นาย  ไพบูลย ์  ช่างหล่อ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

550 249866 00255666 นาย  เอกพล   เพชรเวชกุลชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา
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551 249882 00285358 นาย  ภณตรีเจตน์   ธนนนัทโ์สภณ สาํนกังานใหญ่

552 249955 00047483 นาย  อรรถพล   ปลืมจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

553 249963 00093789 นาง  ศิมาลา   วรรณวงศก์า กฟน.1 เชียงใหม่

554 249997 00259701 นาย  สืบ   ทองอาํพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

555 250061 00144433 นาย  สายนัณ์   บรรเทิงศกัดิศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

556 250215 00123756 นาย  สมนึก   อุเทน กฟฉ.1 อุดรธานี

557 250249 00418303 นาย  ชูชาติ   คาํแผน่ชยั กฟน.1 เชียงใหม่

558 250257 00202322 นาย  อภินนัท ์  ตระกูลปาน กฟน.3 ลพบุรี

559 250320 00193628 นาง  จารุวรรณ   สุกโฉม กฟน.3 ลพบุรี

560 250370 00086667 นาง  พาวิณี   ลคันทินพร กฟต.3 ยะลา

561 250516 00190234 นาย  วรกร   วรรณรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

562 250524 00185928 นาย  สุพล   ปัญญาทิพย์ กฟก.1 อยธุยา

563 250532 00013460 นาง  อรุณรัตน์   ไตรสุธา กฟก.1 อยธุยา

564 250566 00062128 นาย  สรรณ์ชยั   พุ่มพวง กฟก.2 ชลบุรี

565 250841 00341477 นาง  สุปราณี   ผนัผาย กฟน.1 เชียงใหม่

566 250883 00237387 นาย  คาํรณ   ฐานะบริสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

567 251067 00224950 นาย  พิทกัษ ์  นุ่มเจริญ กฟก.3 นครปฐม

568 251075 00042815 นาง  ผอ่งพรรณ   ดวงกาศ กฟน.1 เชียงใหม่

569 251083 00258137 นาย  สิทธิศกัดิ   พงษป์ลืม กฟต.3 ยะลา

570 251198 00172987 นาง  สุนีย ์  มีแกว้นอ้ย กฟก.3 นครปฐม

571 251211 00136060 นาย  พรชยั   ตราชู กฟต.3 ยะลา

572 251253 00003463 นาย  ธีระศกัดิ   สงัขศิ์ริ กฟน.3 ลพบุรี

573 251334 00253464 นาย  โสรัตน์   มีถาวร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

574 251449 00177678 นาย  ประยงค ์  ทองดีวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

575 251499 00237682 นาง  สุพิชฌาย ์  ณ นคร กฟน.3 ลพบุรี
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576 251504 00086958 นาง  นฤมล   ฉายพงษ์ กฟต.3 ยะลา

577 251554 00259129 นาง  นภาพร   รักษาแกว้ สาํนกังานใหญ่

578 251570 00104499 นาย  บวัลอง   เฉียบแหลม กฟฉ.1 อุดรธานี

579 251677 00010044 นาย  สุริชยั   ไชยวงศา กฟฉ.1 อุดรธานี

580 251758 00143364 นาง  ยภุา   โยมา กฟก.2 ชลบุรี

581 251847 00162617 นาย  ประเวทย ์  บุญศรีแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

582 251855 00025423 นาย  เลอศกัดิ   สุนา กฟฉ.1 อุดรธานี

583 251871 00189813 นาย  ภคพล   แสงศุภกร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

584 251928 00217606 นาย  กิตติศกัดิ   เหงา้เทวาพิทกัษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

585 251960 00089633 นาย  ธีรพล   ชาภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

586 251978 00089651 นาย  อดิศกัดิ   ภูผวิเดือน กฟฉ.1 อุดรธานี

587 252005 00135200 น.ส.  แขนภา   วิรัตน์เกษม กฟน.1 เชียงใหม่

588 252047 00186483 นาย  ศกัดิปรินทร์   บุญญเจริญชยั กฟน.3 ลพบุรี

589 252128 00231840 นาง  ปรียพนัธ์   กรรเชียง กฟน.1 เชียงใหม่

590 252275 00291151 นาง  ยคุล   ศศานนท์ กฟต.3 ยะลา

591 252380 00052121 นาง  รานี   เจริญวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

592 252453 00123283 นาง  จุฬาภรณ์   ลฎัฐิรัญ กฟน.1 เชียงใหม่

593 252461 00195848 นาย  วชัรินทร์   หลวงฟอง กฟน.1 เชียงใหม่

594 252495 00078367 นาย  ผดุงกิจ   อายะวรรณา กฟน.1 เชียงใหม่

595 252576 00133208 นาย  พิชาญ   บาํรุงไทย กฟก.1 อยธุยา

596 252615 00067564 นาง  รัชนี   ใจสุนทร กฟน.1 เชียงใหม่

597 252623 00069502 นาง  อรนุช   ธรรมสโรช กฟน.1 เชียงใหม่

598 252631 00228295 นาง  นฎัชรี   สุวรรณอมัพา กฟน.1 เชียงใหม่

599 252649 00169332 นาง  วรรณา   จิตร์ประวติั กฟก.2 ชลบุรี

600 252712 00157747 นาย  อานนท ์  อินทีวร กฟก.2 ชลบุรี
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601 252801 00029122 นาง  เสาวนีย ์  ไชยพรหม กฟน.1 เชียงใหม่

602 252885 00029154 นาย  จาํรัส   หีบคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

603 252940 00029477 นาย  สุวิทย ์  รัตนพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

604 252958 00199074 นาย  พิทกัษ ์  แสนกลา้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

605 252974 00209429 นาย  สิทธิชยั   บาํเพญ็เพียร กฟก.2 ชลบุรี

606 253035 00074822 นาย  ถวลัยศ์กัดิ   ชาติชยัภูมิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

607 253158 00230880 นาง  ชดชอ้ย   บุญโสดา กฟต.3 ยะลา

608 253289 00199210 นาย  สุวิด   จาํปาลี กฟก.3 นครปฐม

609 253310 00098575 นาย  เกียรติศกัดิ   จิตเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

610 253506 00085120 นาย  กฤษดา   พงษเ์สริม กฟก.1 อยธุยา

611 253661 00177282 นาง  ศุภรดา   พงษเ์สนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

612 253776 00272030 นาย  วิภาค   วรุิณราช กฟก.2 ชลบุรี

613 253784 00060649 นาย  อาํนาจ   อุดมชยับรรเจิด สาํนกังานใหญ่

614 253849 00014107 นาง  ชืนสุมณ   มนุญญวงศ์ สาํนกังานใหญ่

615 253881 00115533 นาง  ศรีวรรณ   สร้อยแกว้ กฟต.3 ยะลา

616 253938 00059078 นาย  สุจริต   ชุ่มประดิษฐ์ กฟน.1 เชียงใหม่

617 253946 00169241 น.ส.  สมจิตร   บุญญาเขตชยั กฟก.3 นครปฐม

618 254057 00105322 นาย  สญัชยั   เจตินยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

619 254073 00108639 นาย  พิชิต   ไพรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

620 254081 00284425 นาย  สมเกียรติ   ปึงเลิศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

621 254099 00110638 นาย  ดาํรงค ์  สวนสุข กฟก.1 อยธุยา

622 254104 00067764 นาย  พิเนตร   นอบนอ้ม กฟน.3 ลพบุรี

623 254146 00006370 นาย  สนัติ   ชุณหปราณ สาํนกังานใหญ่

624 254227 00235553 นาง  วิไล   รุ่งจาํรัส กฟน.1 เชียงใหม่

625 254235 00163340 นาย  จิรพนธ์   พิริยะวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่
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626 254269 00207936 นาย  สมชาย   รติยานุกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

627 254285 00103657 นาย  นพดล   เฉลิมรูป กฟก.1 อยธุยา

628 254497 00290464 นาย  มนสั   ภู่ขาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

629 254544 00258614 นาย  สุรพล   ต่ายทรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

630 254586 00103320 นาย  มนสั   แสงสุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

631 254683 00086453 นาย  สุรชยั   ทตัทาย กฟต.3 ยะลา

632 254756 00286136 นาย  ปัญญา   ศรีมณีกาญจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

633 254803 00149710 นาง  สุวรรณลี   ศรีษะนอ้ย กฟต.3 ยะลา

634 254845 00265136 น.ส.  ออ้ยแดง   งอกงาม กฟก.2 ชลบุรี

635 254918 00183899 นาย  วิชาญ   เลก็สวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

636 254992 00063938 นาง  จีระนนัท ์  สุทธิคุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

637 255095 00164578 นาย  วฒันา   ฤาไกรศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

638 255118 00223609 นาง  หงษท์อง   ปึงศิริเจริญ สาํนกังานใหญ่

639 255150 00193650 นาย  โสภณ   เพง็ถาวร กฟน.3 ลพบุรี

640 255184 00080089 นาย  สมใจ   เวหา กฟน.3 ลพบุรี

641 255207 00223009 นาย  พรชยั   เยน็ใจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

642 255338 00255002 นาง  ยภุาพกัตร์   ขนานแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

643 255493 00283851 ม.ร.ว.  สิริวลัย ์  เกษมสนัต ์ ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

644 255524 00224455 นาย  เกษม   มูลชนะ กฟน.1 เชียงใหม่

645 255566 00061663 นาย  ธีรศกัดิ   พรมดวงดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

646 255605 00121413 นาย  บุญทนั   จนัทร์สวา่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

647 255613 00105722 นาย  โชคชยั   อินทร์ธิกูด กฟฉ.1 อุดรธานี

648 255752 00033478 นาย  เดชา   พญาชยั กฟน.1 เชียงใหม่

649 255809 00257090 นาง  ชลธิชา   พนัธุระ กฟฉ.1 อุดรธานี

650 255825 00066572 นาย  สมประสงค ์  อคัรบาล กฟฉ.1 อุดรธานี
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651 255833 00082972 นาย  อาคม   สุทธิบริบาล กฟฉ.1 อุดรธานี

652 255914 00067796 นาย  ฉออ้น   นาคเฮง กฟต.1 เพชรบุรี

653 255922 00090636 นาย  สุรเดช   เหราบตัย์ กฟก.2 ชลบุรี

654 255948 00198632 นาย  ธนาเศรษฐ์   บุญเรศธนะพงศ์ สาํนกังานใหญ่

655 256075 00080702 นาย  พงษศ์กัดิ   บุตตะโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

656 256083 00112262 นาย  สนัติ   สวนศรี กฟก.1 อยธุยา

657 256172 00271757 นาย  สมชยั   สมจิตต์ กฟก.2 ชลบุรี

658 256203 00103948 นาย  ชาติ   ศกัดิสิริวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

659 256211 00210363 นาย  ธนัวา   เสียมรัฐ กฟก.2 ชลบุรี

660 256261 00352307 นาง  รัชนี   นิลวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

661 256287 00033882 นาง  พรสวรรค ์  ม่วงเขียว กฟน.1 เชียงใหม่

662 256300 00094599 นาง  ประพิมพรรณ   ศรีสุวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

663 256562 00244918 นาง  กชวรรณ   รจิตานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

664 256627 00128538 นาย  ทองสุข   อินทรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

665 256635 00121013 นาย  วิรัต   ไชยมาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

666 256740 00205007 นาง  อจัฉรา   บุญมนั กฟน.3 ลพบุรี

667 256782 00067269 นาง  อารีย ์  สิงห์แกว้ กฟก.1 อยธุยา

668 256790 00322697 นาง  เสาวนิตย ์  ลีลาด กฟฉ.1 อุดรธานี

669 256952 00243176 นาง  เพียงใจ   อุดมเวช กฟฉ.3 นครราชสีมา

670 257055 00246051 นาย  ชยันนัท ์  วฒิุจินดาโรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

671 257063 00128706 นาย  ปัญญา   เพียแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

672 257110 00146849 นาย  ธนศัพล   อรรคระนอ้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

673 257128 00151973 นาย  บรรจง   ศรีเพง็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

674 257152 00075723 นาง  รืนจิต   ทิพยม์ณี กฟต.3 ยะลา

675 257194 00089247 นาง  สุรวดี   ดาเหลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

676 257209 00441516 นาย  พสุธา   คนัศร สาํนกังานใหญ่

677 257259 00069920 นาง  ประเทือง   คาพิจารณ์ กฟก.1 อยธุยา

678 257283 00048734 นาย  ประเสริฐ   ศรีแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

679 257306 00184786 นาย  อุดม   คาํจริง กฟฉ.3 นครราชสีมา

680 257372 00064734 นาย  พนมศกัดิ   คนัศร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

681 257380 00030525 นาย  มานะ   ฤทธิรุ่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

682 257398 00104130 นาย  นิมิตร   นิมพิศุทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

683 257411 00006275 นาย  โอฬาร   โพธิไพโรจน์ สาํนกังานใหญ่

684 257479 00002821 นาง  เนาวรัตน์   ศรีโฉมงาม สาํนกังานใหญ่

685 257568 00244790 นาย  จกัรายทุธ   ชืนตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

686 257615 00357466 นาย  สญัญพงศ ์  ตีระจารุพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

687 257657 00094335 นาย  ไขแสง   เฟืองยศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

688 257681 00321996 น.ส.  มาลี   นาควชัระ กฟก.3 นครปฐม

689 257738 00244277 นาย  อิทธิพงศ ์  สุคนธ์พานิช กฟก.3 นครปฐม

690 257885 00068588 นาย  บาํรุง   ดวงละปา กฟฉ.1 อุดรธานี

691 258035 00167558 นาย  นนทปรีชา   ดาํนงค์ สาํนกังานใหญ่

692 258051 00020146 นาย  บุญยะวฒัน์   เขียวสอาด กฟต.1 เพชรบุรี

693 258093 00073894 นาย  ชาญ   อยูสุ่ขสุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

694 258132 00057476 นาย  ธรา   เกตุสวาสดิ กฟน.3 ลพบุรี

695 258166 00032559 นาย  วชัระ   จงสกลุ สาํนกังานใหญ่

696 258174 00032545 นาย  ชนะชยั   จนัทโรทยั สาํนกังานใหญ่

697 258182 00183853 นาง  สร้อยทิพย ์  อนัสมบติั สาํนกังานใหญ่

698 258205 00269508 นาย  ณรงคช์ยั   สุนิมิตพงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

699 258289 00107233 นาย  ดาวเรือง   ทองใบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

700 258310 00114882 นาย  จรัส   นทัธวงศกร กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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701 258378 00063883 นาย  ปรีชา   พลทวี กฟน.3 ลพบุรี

702 258394 00200970 นาย  ภณธนญัญ ์  จริยา กฟน.1 เชียงใหม่

703 258425 00151991 นาย  บญัชา   เชือเชียง กฟฉ.3 นครราชสีมา

704 258467 00154630 นาย  สุรพจน์   สงวนประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

705 258491 00034579 นาง  จารุพฒัน์   สงวนทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

706 258506 00222194 นาย  ศิริศกัดิ   พิณพิพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

707 258522 00158711 นาย  โสภณ   คาํมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

708 258530 00026833 นาย  กรภกัษ ์  พิมพานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

709 258564 00111975 นาย  ปกรณ์   อุ่นละมา้ย กฟก.1 อยธุยา

710 258768 00237450 นาง  สุวรรณา   โฉมยา กฟก.3 นครปฐม

711 258776 00221839 นาย  เจริญ   เฟืองศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

712 258807 00038446 นาย  สมคิด   มนัพรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

713 258823 00124320 นาย  ปรีชา   อุดม กฟฉ.1 อุดรธานี

714 258881 00132361 นาย  ธรณ์เทพ   ทองสงั สาํนกังานใหญ่

715 258899 00131692 นาย  อาคม   สาดิษฐ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

716 258920 00188453 นาง  พนัธ์ทิพย ์  เอียมชยการ กฟน.3 ลพบุรี

717 258996 00262029 นาย  อุทิศ   มีมะจาํ กฟต.1 เพชรบุรี

718 259073 00133630 นาย  นรินทร์   เขม็ทอง กฟก.3 นครปฐม

719 259146 00306510 นาย  สุทธาคม   ศรีสนิท กฟก.1 อยธุยา

720 259154 00036371 นาย  ธนยศ   แจง้กระจ่าง กฟก.1 อยธุยา

721 259196 00225974 น.ส.  ลาวลัย ์  อยูเ่จริญ กฟต.1 เพชรบุรี

722 259285 00062100 นาย  สมเจตน์   มากสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

723 259340 00233092 นาง  ฐิติรัตน์   บวัแกว้ กฟต.3 ยะลา

724 259374 00209683 นาย  บุญชู   รัตนพลแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

725 259463 00225629 น.ส.  รัตนา   คชรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี
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726 259471 00106378 นาง  ฬุริยา   พงษว์าปี กฟฉ.1 อุดรธานี

727 259560 00063665 นาย  อุทิศ   คาํผา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

728 259586 00174907 นาย  นิจวฒัน์   บุษราคาํ กฟน.3 ลพบุรี

729 259617 00148378 นาย  สนิท   ทองชิต กฟก.1 อยธุยา

730 259625 00148382 นาย  สุชาติ   บุญเกิดมา กฟก.1 อยธุยา

731 259633 00148364 นาย  สราวธุ   รังสินธ์ุ กฟก.1 อยธุยา

732 259641 00117749 นาย  สายชล   เปาริก กฟก.1 อยธุยา

733 259659 00229978 นาย  อนุรักษ ์  นงนุช กฟต.1 เพชรบุรี

734 259675 00056925 นาย  สมนึก   อินทวงษศ์รี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

735 259691 00121190 นาย  สายสินธุ์   อุทยัแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

736 259756 00100459 นาย  สินชยั   ชูอาํนาจ กฟน.2 พิษณุโลก

737 259803 00005201 นาย  ทินกร   อุปะสมัปะกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

738 259845 00211955 นาย  เขมรัตน์   ศาสตร์ปรีชา สาํนกังานใหญ่

739 259887 00284693 นาย  ศิวชั   อินทองปาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

740 259900 00012878 นาง  อรสา   จารุสงัวร สาํนกังานใหญ่

741 259984 00114096 นาย  สุรเดช   วรรณศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

742 259992 00195561 นาย  ยทุธศิลป์   คาํพิทกัษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

743 260121 00139040 นาย  พีรพล   อินทรเกษตร กฟน.3 ลพบุรี

744 260147 00267956 นาย  ยซูบ   ทองแกว้ กฟก.1 อยธุยา

745 260197 00103861 นาย  จีระนนัท ์  ศรีภิรมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

746 260210 00010026 นาย  ทรงศกัดิ   จุลราช กฟฉ.1 อุดรธานี

747 260260 00212915 นาย  อาํนาจ   โสดาตา กฟฉ.1 อุดรธานี

748 260286 00365798 นาย  นิคม   สากุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

749 260391 00271139 น.ส.  ลกัขณา   พรประสาท กฟต.1 เพชรบุรี

750 260406 00183544 นาง  จิราพร   สลกัคาํ สาํนกังานใหญ่
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751 260456 00028912 นาย  เตชวิทย ์  พรายงาม กฟก.1 อยธุยา

752 260472 00088900 นาย  ไพบูลย ์  แสงเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

753 260537 00229182 นาย  สุรวฒิุ   เริงมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

754 260545 00265536 นาย  สุชาติ   เกตุทอง กฟต.1 เพชรบุรี

755 260553 00233892 นาย  เจะอาฮาหมดั   ดือราแม กฟต.3 ยะลา

756 260587 00229241 นาย  สมยศ   บุญโสดา กฟต.3 ยะลา

757 260650 00188344 นาย  ดาํรงคเ์ดช   สาระณะ กฟต.3 ยะลา

758 260692 00286540 นาง  วนัดี   พนัธ์ครุธเดช กฟก.1 อยธุยา

759 260731 00116375 นาย  วิสิทธิ   เอียบสกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

760 260773 00143437 นาย  ชชัวาล   เจริญเชือ กฟก.3 นครปฐม

761 260854 00291797 นาย  ธีรพงษ ์  เจริญกูล กฟก.3 นครปฐม

762 260993 00171745 นาย  เจษฎา   โพธิปัน กฟฉ.3 นครราชสีมา

763 261088 00090545 นาย  ศุภกิจ   เทียนศิริ กฟก.2 ชลบุรี

764 261169 00193896 นาย  สมศกัดิ   มณีรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

765 261216 00218593 นาย  ณฐักฤต   นามฮุง สาํนกังานใหญ่

766 261224 00289798 นาย  ชยัยศ   นิยมไทย กฟก.1 อยธุยา

767 261232 00232391 นาย  ดุษดี   รอดอยู่ สาํนกังานใหญ่

768 261240 00055224 นาย  ถนอมชยั   จินงี กฟก.3 นครปฐม

769 261258 00010917 นาย  ธนศกัดิ   วิษณุรังสรรค์ สาํนกังานใหญ่

770 261274 00018656 นาย  บรรจง   ลายมะนะตา สาํนกังานใหญ่

771 261282 00005306 นาย  มโนธรรม   คาํแตง สาํนกังานใหญ่

772 261313 00258232 นาย  วรวรรณ   วงศค์าํ กฟน.1 เชียงใหม่

773 261321 00005392 นาย  สมจินต ์  พนัธุบุศย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

774 261339 00165760 นาย  สมเชิง   ลีลือเดช กฟน.3 ลพบุรี

775 261347 00135991 นาย  สมศกัดิ   ช่างต่อ กฟก.2 ชลบุรี
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776 261355 00111725 นาย  สมศกัดิ   นุชสาย กฟก.3 นครปฐม

777 261363 00243758 นาย  สรายทุธ์   เกตุมณี กฟก.3 นครปฐม

778 261371 00141944 นาย  สาธิต   แหลมสุวรรณกลุ กฟก.3 นครปฐม

779 261389 00189522 นาย  สุพจ   บุบผาพรมราช กฟฉ.3 นครราชสีมา

780 261397 00005265 นาย  สินธ์ชยั   นาคดี สาํนกังานใหญ่

781 261410 00288847 นาย  จินดา   แวน่ระเว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

782 261428 00137434 นาย  ชาติชาย   สุวรรณรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

783 261444 00038246 นาย  พรชยั   บวัทองจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

784 261452 00166657 นาย  ภูทอง   วงศช์ยัโกศล กฟก.2 ชลบุรี

785 261460 00264685 นาย  อดุลย ์  มหารัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

786 261478 00065308 นาย  ปิยะวฒัน์   กลุธนมนตรี กฟก.3 นครปฐม

787 261486 00256480 นาย  ประธาน   ศิริเวช กฟฉ.1 อุดรธานี

788 261494 00003186 นาย  ศรีสมวงค ์  บุญโญปกรณ์ สาํนกังานใหญ่

789 261517 00009382 นาย  พรศกัดิ   รอดรักษา สาํนกังานใหญ่

790 261525 00166025 นาย  รัตนะ   สิทธินนัท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

791 261533 00014484 นาย  สาธิต   เรืองสงัข์ กฟต.3 ยะลา

792 261541 00188712 นาย  กอบชยั   ศิริจรรยา กฟก.1 อยธุยา

793 261559 00165910 นาย  กฤษดา   คุปตาสา กฟน.1 เชียงใหม่

794 261567 00212365 นาย  สกลทิวตัถ ์  เสน่หา กฟต.1 เพชรบุรี

795 261575 00223277 นาย  จุมพล   กิตติกาญจนาพร กฟก.1 อยธุยา

796 261703 00132911 นาย  วีระชยั   ชูหาด กฟฉ.3 นครราชสีมา

797 261737 00059791 น.ส.  สายใจ   สนัตะพนัธ์ุ กฟต.3 ยะลา

798 261834 00032272 นาง  อญัชลี   คาํสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

799 261850 00059723 นาย  วิจิตร   ลุนลุด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

800 261884 00184627 นาย  สมบติั   ขจรพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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801 261907 00066318 นาย  กิตติ   เลาหตีรานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

802 261965 00035802 นาย  ณฐัพล   นิลศร กฟก.1 อยธุยา

803 261973 00054496 นาย  สมภพ   จนัทร์หมืนไวย์ กฟก.2 ชลบุรี

804 261981 00175585 นาย  ประมวล   ฝัดศิริ กฟก.3 นครปฐม

805 261999 00017428 นาง  ขวญัฤดี   ลีนะกนิษฐ กฟก.3 นครปฐม

806 262050 00104099 นาย  อภินนัท ์  จนัทชุม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

807 262092 00014084 นาง  ศศิธร   ปรมธรรมสกุล สาํนกังานใหญ่

808 262157 00136933 นาย  ระนอง   จนัทะนาม กฟฉ.1 อุดรธานี

809 262204 00125249 นาย  เมธี   ขนัตี กฟก.1 อยธุยา

810 262212 00441893 นาย  อนุศกัดิ   เผอืกศรี สาํนกังานใหญ่

811 262220 00160156 นาย  มลเทียร   แก่นเขียว สาํนกังานใหญ่

812 262301 00187166 นาย  สุพรชยั   กุง้ทอง กฟก.3 นครปฐม

813 262343 00170030 นาย  ธวชัชยั   สารจิตตาภาพ กฟก.2 ชลบุรี

814 262393 00144542 นาย  เชษฐ ์  ใจห้าว กฟต.3 ยะลา

815 262458 00185364 นาย  ศุภฤกษ ์  ภิรมย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

816 262597 00070541 นาย  แหลมทอง   สุวรรณเพชร กฟฉ.1 อุดรธานี

817 262644 00274169 นาง  ละออ   วรรณพฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

818 262660 00058286 นาย  สุระพล   อาจวิชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

819 262848 00008340 น.ส.  ศศนทั   สงัขรัตน์ สาํนกังานใหญ่

820 262864 00072311 นาง  สมร   อาสานอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

821 262880 00232846 นาย  สุยนิ   อินจงกล กฟต.1 เพชรบุรี

822 262898 00216682 นาย  ชนินทร์   ดาํเนินกิจ กฟก.2 ชลบุรี

823 262937 00251826 นาย  ชยัณรงค ์  กิจประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

824 262979 00169469 นาย  วฒันา   มหารมย์ กฟก.3 นครปฐม

825 262995 00221893 นาง  พรพิศ   มูลมิตร์ กฟต.1 เพชรบุรี
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826 263030 00089683 นาง  ใจภกัดิ   สุวรรณสนธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

827 263111 00143550 นาย  กมลชยั   ดาํรงคธ์วชัชยั กฟก.3 นครปฐม

828 263129 00246988 นาย  สมศกัดิ   มงัคะละสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

829 263195 00188158 น.ส.  ไญยกิา   นนัตะโรหิต กฟก.1 อยธุยา

830 263200 00067150 นาย  ธญัสิทธิ   ชาตะพา กฟก.1 อยธุยา

831 263250 00140502 สิบเอก  ประยรู   คงบุญ สาํนกังานใหญ่

832 263268 00057694 นาย  เอนก   จีนสาย สาํนกังานใหญ่

833 263373 00076224 นาง  จิตรา   ถาวรกิจ กฟก.2 ชลบุรี

834 263381 00071692 นาย  พิศิษฎิ   สุขไทย กฟน.3 ลพบุรี

835 263399 00082463 นาย  สุรชยั   เตา้สุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

836 263404 00286140 นาย  เฉลิมพล   สุคนธมาน กฟต.1 เพชรบุรี

837 263488 00300914 นาง  วนัเพญ็   เสริมสุนทรศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

838 263535 00105718 นาย  เฉลิมพร   รัชชุศิริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

839 263543 00265613 น.ส.  มนทกานติ   แจ่มปัญญา กฟฉ.3 นครราชสีมา

840 263690 00098761 นาย  เรืองภพ   อรุณพนัธุ์ กฟต.3 ยะลา

841 263739 00265922 นาง  โชติรัชต ์  สมัปัตตะวนิช สาํนกังานใหญ่

842 263797 00298321 นาย  ดิเรก   สืบสอน กฟก.2 ชลบุรี

843 263802 00076533 น.ส.  สุภาภรณ์   ละม่อม กฟก.2 ชลบุรี

844 263828 00010553 นาย  ภิรมย ์  ช่างเรือน กฟก.1 อยธุยา

845 263886 00037995 นาย  บุญชนะ   ทิพม่อม กฟฉ.1 อุดรธานี

846 263909 00093066 นาย  สมยศ   คาํถนอม กฟก.1 อยธุยา

847 263975 00146071 นาย  วิสุทธิ   ศรเรือง กฟต.3 ยะลา

848 264036 00006861 นาง  นริสรา   ขนัธีวิทย์ สาํนกังานใหญ่

849 264078 00243867 นาย  ธวชัชยั   เพชรศิริ กฟก.2 ชลบุรี

850 264086 00145661 นาย  เจษฎา   เจนาคม กฟน.3 ลพบุรี
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851 264159 00085607 นาง  ดารัตน์   วิรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

852 264298 00123479 นาย  สมชยั   ฮ่อคนดี กฟฉ.1 อุดรธานี

853 264337 00094171 น.ส.  จิรัชยา   สิงห์มนสั กฟก.2 ชลบุรี

854 264476 00038173 นาง  ประทุมทอง   สายทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

855 264565 00037395 นาย  ประดิษฐ์   วงศศิ์ริ กฟฉ.1 อุดรธานี

856 264646 00054941 นาย  ไวพจน์   ตนัเดียว กฟก.1 อยธุยา

857 264688 00105613 นาง  บวัผนั   คาํงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

858 264785 00043243 นาย  พิชยั   ลกัขษร กฟน.1 เชียงใหม่

859 264824 00102247 นาย  สุนนัท ์  พิกลุ กฟต.3 ยะลา

860 264947 00059814 นาย  สมพร   ศรีสกลุกานต์ กฟต.3 ยะลา

861 264955 00084883 นาง  สิริผกา   ผอ่งจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

862 264989 00331361 นาย  รุ่งอรุณ   เสริมสุนทรศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

863 264997 00225683 นาย  สมชาย   ช่วยสงคราม กฟก.2 ชลบุรี

864 265024 00110056 นาย  สมัฤทธิ   พนัธงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

865 265032 00224873 นาย  สุวรรณพงษ ์  วิชยัโย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

866 265113 00139054 นาง  สาลี   อินทร์เนียม กฟน.3 ลพบุรี

867 265155 00067687 นาย  ประชญั   แสนดวงเดือน กฟน.1 เชียงใหม่

868 265228 00116157 นาย  ปีเลิศ   สวนศรี สาํนกังานใหญ่

869 265236 00198850 นาย  สมศกัดิ   โอภาสอนนัต์ สาํนกังานใหญ่

870 265244 00205184 นาย  อาํนาจ   วฒันชนสรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

871 265252 00215472 นาง  นภาวรรณ   สิริพฒันผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

872 265278 00195002 นาย  สุเมธ   สิงห์สม กฟน.3 ลพบุรี

873 265333 00251503 นาย  สุรชยั   ปิดทองคาํ กฟน.3 ลพบุรี

874 265359 00032068 นาย  ทรงพล   สุตารมย์ กฟน.3 ลพบุรี

875 265391 00079872 นาง  สุนทรา   โสดาดง กฟฉ.3 นครราชสีมา
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876 265456 00051711 นาย  วิจารณ์   คลงับุญครอง กฟฉ.1 อุดรธานี

877 265595 00116484 นาย  ไพศาล   ห้วยหงษท์อง กฟก.3 นครปฐม

878 265650 00125085 นาย  กิตติ   รัตนแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

879 265676 00012155 นาย  วฒิุ   ธีรวิโรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

880 265773 00209110 นาง  สุเพญ็นี   จาํปาวิจิตร กฟต.1 เพชรบุรี

881 265781 00162017 นาย  ประเวช   ทองเทียม กฟฉ.1 อุดรธานี

882 265799 00085857 นาย  อภิศกัดิ   คดัชา กฟฉ.1 อุดรธานี

883 265804 00221702 นาง  จารุณี   มีอุปถมัภ์ กฟน.1 เชียงใหม่

884 265812 00027152 นาย  ณรงค ์  พงษห์นองพอก กฟน.2 พิษณุโลก

885 265846 00024481 นาง  มณัฑนา   เทววฒิุศิริกลุ กฟน.3 ลพบุรี

886 265854 00218802 น.ส.  พฤกษา   แกว้ประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

887 265888 00237014 นาย  เฉลิมพล   สุขกนัตะ กฟต.1 เพชรบุรี

888 265901 00172569 นาย  กนตธี์ร์   อินทีวร กฟก.3 นครปฐม

889 265927 00026683 นาง  จีรภรณ์   มูลศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

890 265943 00328289 นาง  สุนีวลัย ์  พิมลแสงสุริยา กฟก.3 นครปฐม

891 265969 00005679 นาย  สามารถ   ซือสตัย์ สาํนกังานใหญ่

892 265977 00021601 นาย  ศิระ   สุดสายบวั สาํนกังานใหญ่

893 265985 00100031 นาง  วรษา   อ่อนสาํลี กฟก.1 อยธุยา

894 266062 00356529 นาง  รุ่งทิพย ์  ตงัจิตตรง กฟก.2 ชลบุรี

895 266119 00030434 น.ส.  ธนกร   ไกรศรีเลิศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

896 266143 00074004 นาย  ฤทธี   อินทีวร กฟก.1 อยธุยา

897 266208 00133226 นาย  สมัพนัธ์   มีสาํราญ กฟก.1 อยธุยา

898 266216 00076238 นาย  พิชยั   วศิวเวช กฟก.2 ชลบุรี

899 266232 00223322 นาย  อนนัต ์  บุญเปียม กฟก.1 อยธุยา

900 266321 00049326 นาย  ทกัษสิ์ทธิ   บุญมาประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

901 266397 00114250 นาย  ประเสริฐ   อาศนเวช กฟต.1 เพชรบุรี

902 266460 00114737 นาย  พูลศกัดิ   ปราโมทยอ์นนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

903 266517 00268520 นาย  ไพฑูรย ์  พูลเมือง กฟต.1 เพชรบุรี

904 266575 00100209 นาง  จีรนนัท ์  ศิริรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

905 266648 00141126 นาย  ทศพร   เมฆบงัวนั กฟน.1 เชียงใหม่

906 266698 00236236 นาย  สนนั   โพธินอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

907 266753 00238088 นาง  ฤทยัวรรณ   เศรษฐโอฬารกิจ กฟก.1 อยธุยา

908 266800 00320954 นาง  กลุนภา   พนัธุชงค์ สาํนกังานใหญ่

909 266834 00281340 นาย  ดาวเรือง   สินสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

910 266868 00018242 น.ส.  สุดารัตน์   ขะชาตย์ สาํนกังานใหญ่

911 266907 00004378 นาย  วีรวฒัน์   วรรณเผือก สาํนกังานใหญ่

912 266915 00006425 นาง  มทันา   โพธิไพโรจน์ สาํนกังานใหญ่

913 266999 00441089 นาย  ยงิยง   เจตนา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

914 267026 00132557 นาย  วิจิตร   จงเจิมกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

915 267042 00197240 นาง  จินดา   พุ่มพึงพุฒ กฟต.1 เพชรบุรี

916 267068 00196399 นาง  กรรณิการ์   ส่งวฒันา กฟน.1 เชียงใหม่

917 267084 00149524 นาง  ธนวรรณ   อินทรวิจิตร สาํนกังานใหญ่

918 267107 00334123 นาย  สมชาย   ประสมสุข กฟก.2 ชลบุรี

919 267115 00166661 นาง  กชกร   วงศช์ยัโกศล กฟก.2 ชลบุรี

920 267131 00059587 นาย  บุญคู่   ทบัแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

921 267199 00076656 นาย  ชาญณรงค ์  คงทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

922 267204 00068047 นาง  พูนศรี   มาลากาญจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

923 267212 00331266 นาย  เรืองชยั   พิพฒัน์เยาวก์ุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

924 267319 00164441 นาย  สุวฒัน์   ชยัสุนทร กฟฉ.1 อุดรธานี

925 267335 00226534 นาง  นิทยา   เธียรทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

926 267343 00019234 นาย  สุภทัทะ   สุขแสงเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

927 267369 00072620 น.ส.  ณรัฐวรรณ   อน้แสง กฟต.1 เพชรบุรี

928 267385 00266655 นาย  กิตติ   มิงมาลยัรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

929 267458 00094858 นาย  จรูญ   ใจทาน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

930 267466 00112785 นาง  กชกร   พงศศิ์ริวรรธนะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

931 267482 00004546 นาย  สมศกัดิ   ใจเกือ กฟก.1 อยธุยา

932 267490 00172305 นาย  สรายทุธ   จีนประชา กฟก.3 นครปฐม

933 267521 00138630 นาย  กฤษฎา   วงัเขาแกว้ กฟก.1 อยธุยา

934 267571 00041437 นาย  อดินนัท ์  ดาํรงสนัติพิทกัษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

935 267589 00041441 นาย  วีระพนัธ์   ทิพยรั์ตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

936 267628 00124570 นาย  พินิจ   ผาแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

937 267636 00202536 นาง  อาภรณ์   แสงทบัทิม สาํนกังานใหญ่

938 267644 00051284 นาง  ปาลีรัตน์   จิรโอฬารพฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

939 267660 00289502 นาง  ประไพพิศ   รับงาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

940 267678 00279755 นาง  ฐานิกา   จิตกรียาน กฟน.3 ลพบุรี

941 267709 00239816 นาง  สุนนัทา   เพชรลูกอินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

942 267733 00060776 นาย  อคัคภาคย ์  บุญสาย กฟต.1 เพชรบุรี

943 267759 00190361 นาง  ฉนัทนา   กลวัผดิ กฟก.3 นครปฐม

944 267783 00049508 นาย  เศกสิทธิ   กรีโภค กฟน.3 ลพบุรี

945 267806 00158193 นาย  สุเมธ   มูลพา กฟต.3 ยะลา

946 267822 00101069 นาง  พชัรีย ์  อิทธิวิภาต กฟน.1 เชียงใหม่

947 267856 00028217 นาย  เศรษฐศกัดิ   จนัทร์โสภา กฟน.1 เชียงใหม่

948 267929 00357925 นาย  สุระเจตต ์  ละอองนวล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

949 268022 00246829 นาย  มิงศิษฐ์   ศุภธาเสฏฐ์ สาํนกังานใหญ่

950 268064 00004164 นาง  พิบูลรัชต ์  วงศล์มาย สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

951 268153 00014452 นาย  อร่าม   เตียสุด สาํนกังานใหญ่

952 268179 00255434 นาย  โอเค   มีแกว้นอ้ย กฟก.3 นครปฐม

953 268234 00134381 นาย  สิทธิศกัดิ   แกว้คงคา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

954 268242 00091496 นาย  อติชาต   แกว้วิลยั กฟต.3 ยะลา

955 268307 00092074 นาย  สราวธุ   ศรีสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

956 268331 00081344 นาย  ประสิทธิ   เกิดทีสุด กฟน.1 เชียงใหม่

957 268349 00125744 นาย  บุญธรรม   สุวรรณจกัร์ กฟน.1 เชียงใหม่

958 268357 00041396 นาย  ชวลิต   คาํเด่นเหลก็ กฟน.1 เชียงใหม่

959 268365 00041146 นาย  พนม   พยนตย์มิ กฟน.1 เชียงใหม่

960 268381 00095436 นาย  พนมเวช   จนัทร์มูล กฟน.1 เชียงใหม่

961 268404 00164550 นาย  ทวีชยั   มาตราช กฟฉ.1 อุดรธานี

962 268470 00007085 นาง  สุนิษา   ดาํรงอ่องตระกูล กฟก.3 นครปฐม

963 268488 00180037 นาย  แกว้   ดวงจินดา กฟก.3 นครปฐม

964 268496 00182352 นาย  ประกิตติ   จินะเป็งกาศ กฟน.1 เชียงใหม่

965 268551 00227499 นาย  ธีรศกัดิ   เสมอหนา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

966 268616 00173397 นาย  การุญ   หนูแดง กฟต.3 ยะลา

967 268624 00282100 นาย  คมสนั   นิติพนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

968 268640 00149651 นาย  ธงชยั   คุม้มณี กฟต.1 เพชรบุรี

969 268666 00037113 นาง  ประภา   คู่ประสิทธิพร กฟน.3 ลพบุรี

970 268682 00268039 นาง  สุวารี   พรายอินทร์ กฟน.3 ลพบุรี

971 268713 00059569 นาย  ทองใบ   นามเต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

972 268878 00241601 นาย  ธราธร   กรรเชียง กฟน.1 เชียงใหม่

973 268894 00157874 นาง  อุษา   มีเจริญ กฟก.3 นครปฐม

974 268917 00100445 นาย  วฒันา   อาํพนัสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

975 268941 00016618 นาง  ชุลีพร   ลาภเจริญ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

976 268959 00007099 นาง  ณฏัฐณิชชา   สุขรดาเลิศสิริ สาํนกังานใหญ่

977 268975 00075591 นาย  สวสัดิ   สงัเกตุ กฟต.3 ยะลา

978 269052 00009596 นาย  สถาพร   พรหมภตัติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

979 269125 00018442 นาง  นราทิพย ์  วนทศัน์ สาํนกังานใหญ่

980 269175 00140411 นาย  พงษพ์นัธุ์   ชา้งประสิทธิ สาํนกังานใหญ่

981 269191 00043211 นาย  ทกัษิณ   สายเมืองแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

982 269222 00223227 นาย  เฉลิมศกัดิ   เมืองทอง กฟก.3 นครปฐม

983 269298 00185405 นาย  ตะกูล   ชยัโชค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

984 269303 00173256 นาย  ณรงค ์  เลิศแฉลม้ กฟต.1 เพชรบุรี

985 269353 00082368 นาง  ยศวดี   สมโภชน์ กฟก.1 อยธุยา

986 269379 00196135 นาย  วีระวิทย ์  เทพอาํพนัธุ์ กฟน.1 เชียงใหม่

987 269426 00018074 นาย  นิธิศ   ผดุผอ่ง กฟน.3 ลพบุรี

988 269442 00230153 นาย  นเรศ   ศรีวิไล กฟน.1 เชียงใหม่

989 269450 00410200 นาย  อนนัต ์  มุสิแดง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

990 269507 00201817 นาง  ชญัญานุช   สงัขเ์อม กฟต.1 เพชรบุรี

991 269515 00096369 นาย  ธนวตัน์   กลดัแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

992 269549 00181960 นาย  ศกัดิชยั   จนัทนภาวิบูลย์ กฟก.3 นครปฐม

993 269646 00392428 นาย  ประวิทย ์  ทวศีกัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

994 269654 00097915 นาง  ชูศรี   พูลเจริญ สาํนกังานใหญ่

995 269688 00155622 นาย  สินโต   บวัเจริญ กฟต.3 ยะลา

996 269727 00020223 นาย  พรรษา   วิชพนัธุ์ กฟน.2 พิษณุโลก

997 269777 00102142 นาย  บุญมนั   เตมินนัท์ กฟน.3 ลพบุรี

998 269832 00213866 นาย  ศกัดิชยั   คาํมาบุตร กฟน.1 เชียงใหม่

999 269866 00048857 นาย  วิศิษฐ ์  ดีมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

1000 269905 00094876 นาย  สิทธิชยั   ประสมศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1001 269947 00145039 นาย  วิเชียร   เฮงอุดมทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

1002 269971 00133476 นาง  พรเพญ็   รักษากุล กฟก.3 นครปฐม

1003 269989 00173038 นาย  สถาพร   ตูป้ระดบั กฟต.1 เพชรบุรี

1004 270045 00052721 นาง  อมรพรรณ   เกษรสมบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

1005 270150 00195911 น.ส.  พรรณี   มณีปรุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1006 270192 00250989 นาย  เชียง   เสมอเหมือน กฟต.1 เพชรบุรี

1007 270207 00130355 นาย  บุญธง   กลุสะทา้น กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1008 270215 00109899 นาย  วณิชยา   ปวะบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1009 270273 00225429 นาง  ทศันา   เยน็ฑูร กฟฉ.3 นครราชสีมา

1010 270304 00283342 นาง  กศุล   จารไนย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1011 270312 00114296 นาง  สมสมร   เพชรสน กฟต.1 เพชรบุรี

1012 270362 00058636 นาย  มงคลนนัท ์  ธนภณชยรัตน์ กฟต.3 ยะลา

1013 270388 00216800 นาย  องอาจ   เพช็รสวสัดิ กฟต.3 ยะลา

1014 270427 00249104 นาง  สมพร   พุทธสุภะ สาํนกังานใหญ่

1015 270451 00082081 นาย  บรรพต   ธรรมสโรช กฟน.1 เชียงใหม่

1016 270469 00195884 วา่ที ร.ต.  ประสิทธิ   ทองดี กฟน.1 เชียงใหม่

1017 270485 00219349 น.ส.  จนัจิรา   ตงัสกลุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1018 270508 00011931 นาง  ภคมน   อภยัรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1019 270621 00338513 นาย  สุเชษฐ์   วอ่งนาวี กฟต.3 ยะลา

1020 270647 00258141 นาง  เฉลิมศรี   พงษป์ลืม กฟต.3 ยะลา

1021 270663 00025419 นาง  วิลาวลัย ์  ประคาํมินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1022 270697 00059096 นาย  ชีวิน   พฒันคูหะ สาํนกังานใหญ่

1023 270752 00109017 นาย  ประลุง   แซ่หล่อย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1024 270786 00184431 น.ส.  สุริษา   ลดัขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

1025 270980 00244554 นาย  สมชาย   พรสุทธิโกมล สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1026 271041 00117044 นาย  วิเชียร   รัตน์สินธพ กฟก.1 อยธุยา

1027 271067 00290896 นาย  เจริญ   สุวทิยเ์รืองฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

1028 271083 00077743 นาย  พีระชยั   ศรธนะรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

1029 271130 00214149 นาย  จงรักษ ์  เรืองสุวรรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1030 271156 00108893 นาย  ณรงคศ์กัดิ   จุลจรูญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1031 271164 00058236 นาย  ณภทัร์   อินทรสิริ กฟน.1 เชียงใหม่

1032 271172 00313664 นาย  นพดล   อินทรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1033 271180 00019911 นาย  นพพร   สมศรี กฟต.1 เพชรบุรี

1034 271198 00056016 นาย  นิทศัน์   โรจโนภาส กฟน.1 เชียงใหม่

1035 271203 00281259 นาย  ธนพล   เหนือศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1036 271211 00222403 นาย  บญัชา   สุวิมล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1037 271229 00052262 นาย  บาํรุง   คงการุณ กฟน.3 ลพบุรี

1038 271245 00244386 นาย  ประธาน   เอียมบาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1039 271253 00115242 นาย  ประสิทธิ   วงษศ์กัดิ กฟก.1 อยธุยา

1040 271261 00146603 นาย  ปรัชญา   บุญมาก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1041 271287 00185114 นาย  พิชิต   สร้อยทอง กฟน.3 ลพบุรี

1042 271295 00205720 นาย  ไพศาล   พรมฮวด กฟก.2 ชลบุรี

1043 271318 00059250 นาย  มงคล   เพช็รรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

1044 271326 00185146 นาย  มงคล   ภู่กนั กฟต.3 ยะลา

1045 271334 00247170 นาย  ลือชา   ศรีนุ่ม กฟก.1 อยธุยา

1046 271342 00010953 นาย  วนัดี   งามเสงียม กฟก.1 อยธุยา

1047 271350 00135787 นาย  วิคม   หงษหิ์น กฟน.1 เชียงใหม่

1048 271368 00318850 นาย  ศกัดิศิริ   เขตรสาลี กฟน.2 พิษณุโลก

1049 271384 00053709 นาย  สมศกัดิ   มาพิจารณ์ กฟก.1 อยธุยา

1050 271392 00135987 นาย  สมัพนัธ์   เมฆทบั กฟก.2 ชลบุรี
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1051 271423 00199765 นาย  ชชัตพล   เพง็อน้ กฟก.3 นครปฐม

1052 271431 00227635 นาย  อรรถพร   จินงี กฟก.3 นครปฐม

1053 271449 00010949 นาย  อนุชา   สตัถาผล สาํนกังานใหญ่

1054 271457 00144079 นาย  อาคม   กวางแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1055 271465 00104049 นาย  ธีระวฒัน์   พงษโ์พธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1056 271481 00266582 นาย  พิษณุ   มีนุช กฟต.1 เพชรบุรี

1057 271499 00006461 นาย  ศรายทุธ   กาหลง กฟก.2 ชลบุรี

1058 271562 00009732 นาย  วิชาญ   ชุมภูทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1059 271596 00073644 นาย  นิวฒัน์   สจัจวเิศษ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1060 271627 00134818 นาย  อนนัตศกัดิ   มะลิแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1061 271693 00149938 นาง  ทองพนัธ์   เศรษฐมาตย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1062 271708 00133626 นาย  อภิรักษ ์  อมรเทพ กฟก.3 นครปฐม

1063 271724 00221370 นาง  วรรณนิภา   พงษแ์สวง กฟต.1 เพชรบุรี

1064 271732 00143746 นาย  อรุณ   ปินทอง กฟก.3 นครปฐม

1065 271740 00285617 นาย  ยทุธนา   ร่มจาํปา กฟน.3 ลพบุรี

1066 271766 00041069 นาย  สุทธิพงษ ์  วิรัตน์เกษม กฟน.1 เชียงใหม่

1067 271782 00028730 นาย  อาภร   จบัใจนาย กฟน.1 เชียงใหม่

1068 271813 00013783 นาง  สุนีย ์  แฮนเซ่น กฟฉ.3 นครราชสีมา

1069 271839 00062178 นาย  สุชาติ   มีศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

1070 271889 00193519 นาง  กนกพร   อาภรณ์ศิริ สาํนกังานใหญ่

1071 271897 00139577 นาย  ปริญญา   บุญยงั กฟก.3 นครปฐม

1072 271902 00116466 นาย  ศิรินทร์   เฉลิมศกัดิ กฟก.3 นครปฐม

1073 271994 00260136 นาง  สมจิตร์   อาจปรุ กฟฉ.1 อุดรธานี

1074 272013 00055751 นาย  สมพงษ ์  ผลโชค กฟก.1 อยธุยา

1075 272063 00227530 นาง  เพญ็ณิภา   แสงชมภู กฟฉ.3 นครราชสีมา
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1076 272071 00198282 นาง  ศรีไพร   วีระยทุธศิลป์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1077 272136 00042033 นาย  กิตติศกัดิ   ยาวิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

1078 272152 00084497 นาย  สมพงษ ์  แสนขติั กฟน.1 เชียงใหม่

1079 272178 00222299 นาย  ขยนั   แสงคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

1080 272186 00049312 นาย  นิรันดร   อภิวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

1081 272194 00236472 นาย  นพดล   ทรัพยส์มบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

1082 272259 00322542 นาย  ธรา   สารพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

1083 272306 00227176 นาย  มนสั   สุทธิไกร กฟก.3 นครปฐม

1084 272314 00221348 นาย  ธนศกัดิ   พิสิฐพิพฒันา กฟต.1 เพชรบุรี

1085 272322 00276507 นาง  จารุวรรณ   พนัธ์ุบา้นแหลม กฟน.1 เชียงใหม่

1086 272356 00222667 นาย  ยทุธนา   ชูพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1087 272364 00073658 นาย  ฤทธี   ฤทธิพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1088 272372 00288388 นาย  วีรวฒัน์   ปลงัดี กฟก.3 นครปฐม

1089 272380 00245100 นาย  ยศพทัธ์   บวับุตร กฟก.3 นครปฐม

1090 272398 00216278 นาย  อาคม   ณ บางชา้ง กฟน.2 พิษณุโลก

1091 272403 00023621 น.ส.  วราภรณ์   ฉาํชืน กฟน.3 ลพบุรี

1092 272411 00160592 นาง  เสาวลกัษณ์   ศิวบวร กฟน.3 ลพบุรี

1093 272437 00215040 นาง  ประพิมพรรณ   อึงรัตนากร สาํนกังานใหญ่

1094 272500 00257327 นาย  นิกร   อดิเทพาโรจน์ กฟน.3 ลพบุรี

1095 272518 00237814 นาย  ลือพงศ ์  หงส์ศิริธรรม กฟก.2 ชลบุรี

1096 272526 00144910 นาย  การุณ   วงศวิ์ลยั กฟก.2 ชลบุรี

1097 272542 00030993 นาง  จาํเนียร   เทียรมงคล กฟน.3 ลพบุรี

1098 272615 00109780 นาง  กลุวดี   พบลาภ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1099 272623 00171759 นาง  คนึงนิตย ์  จาํปาเทศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1100 272631 00171404 นาง  นีรนุช   กลดัสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี
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1101 272665 00180528 นาย  ธวชัชยั   จนัทร์เพญ็ กฟก.3 นครปฐม

1102 272681 00057494 นาย  ปรารพ   วาจาทกัษิณ กฟน.3 ลพบุรี

1103 272762 00109099 นาย  สมควร   คุ่ยยกสุย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1104 272869 00066972 นาย  ธานนท ์  พรหมยานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1105 272932 00108584 นาย  วชิระ   สุทธศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1106 272940 00010185 นาย  ถาวร   นุวงคไ์ตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1107 272958 00232414 นาย  อิม   บุญมี กฟก.2 ชลบุรี

1108 272966 00004500 นาย  ศรายธุ   อยูยื่น กฟก.1 อยธุยา

1109 272974 00073008 นาย  บรรยง   ธรรมทตัโต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1110 272990 00144510 นาย  เดชา   ณ สงขลา กฟต.3 ยะลา

1111 273001 00153420 นาย  วฒันา   กาญจนมณี กฟต.3 ยะลา

1112 273027 00289261 นาย  ไพศาล   สงัขรัตน์ กฟต.3 ยะลา

1113 273035 00210963 นาง  ณิภกัชรีย ์  ทองคาํ กฟต.3 ยะลา

1114 273069 00248603 นาง  วิไลวรรณ   ดีทองหลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1115 273093 00012591 น.ส.  จิณณรัตน์   กระจกเหลียม กฟก.1 อยธุยา

1116 273140 00057444 น.ส.  ฐิติวฒัน์   ปันเทียน กฟน.3 ลพบุรี

1117 273158 00242902 นาง  จนัทร์เพญ็   บาํรุงภกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1118 273205 00225106 นาย  สมรรถ   สามารถ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1119 273271 00042742 นาย  พุฒิพงษ ์  สุหฤทยา กฟน.1 เชียงใหม่

1120 273302 00280635 นาย  สนชยั   โตอสัมิ กฟก.3 นครปฐม

1121 273328 00139381 นาง  ชฎาพร   พยนัตา กฟก.2 ชลบุรี

1122 273352 00036662 นาย  ธนิตย ์  อินทนพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1123 273360 00228754 นาย  สมชาย   จริตงาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1124 273378 00041469 นาย  ศุภชยั   สุวรรณไพโรจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

1125 273417 00069166 นาย  นิพฒัน์   กฤตสมัพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่
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1126 273425 00186629 นาย  ชยัวฒัน์   พวงยอ้ยแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

1127 273483 00347087 นาย  จกักฤษณ์   หวลหอม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1128 273564 00107756 นาย  สนนั   นกัรบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1129 273598 00107297 นาย  ปัญญา   รัตนศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1130 273653 00215731 นาย  ธนภณ   ณ นคร กฟน.3 ลพบุรี

1131 273695 00087045 นาง  รัชดาวรรณ   ไทยงามศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

1132 273700 00200720 นาย  เวชยนัต ์  ภวชโลทร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1133 273718 00219212 นาง  เพญ็พนอ   ศิริพจนากลุ สาํนกังานใหญ่

1134 273734 00200425 นาง  ประภาวรรณ   วงคล่อง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1135 273742 00219399 นาง  มลิดา   ศิริสุวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1136 273815 00115656 นาย  สนัติ   จงศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1137 273954 00045459 นาย  ชุมพล   แกว้ร่วมวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1138 273996 00045095 นาย  พนม   จิตตม์โนวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1139 274023 00042879 นาง  วิลาวรรณ   ทนัดร กฟน.1 เชียงใหม่

1140 274049 00234052 นาย  สหสั   รัตนโสภา กฟต.3 ยะลา

1141 274057 00114046 นาย  สนัธนะ   ชชัวาลย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1142 274065 00011090 นาย  วิชาญ   จนัทุมา กฟฉ.1 อุดรธานี

1143 274081 00080611 นาย  ชยัพล   ไตรแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

1144 274138 00147190 นาย  ธนนรินทร์   สจัจขจรกิตติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1145 274162 00233056 นาย  สุชาติ   เหง่าศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1146 274227 00206221 นาย  ธรรมวิทย ์  ศิริธรรม สาํนกังานใหญ่

1147 274243 00125180 น.ส.  จิตรลดา   พรภาวนานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1148 274251 00083396 นาง  พรสวรรค ์  ณ เชียงใหม่ กฟน.1 เชียงใหม่

1149 274269 00236490 นาย  จรัญ   ตาก๋องแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

1150 274285 00125158 นาง  ประภาพรรณ   มงคลสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1151 274390 00128251 นาย  เถียน   ประมวลศิลป์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1152 274447 00083300 นาง  ศิรินาถ   รุจิพรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

1153 274489 00064825 นาง  พิศมยั   บุตรนุช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1154 274544 00174389 น.ส.  มนปวิภา   อศัวภูมิ กฟน.3 ลพบุรี

1155 274578 00106132 นาย  ชวลิต   บุรัสการ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1156 274756 00151828 น.ส.  รุจิพชัญ ์  กุลภทัรพิสิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

1157 274772 00102047 นาย  ยอดชาย   ทองศรีนอ้ย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1158 274780 00144374 นาย  สมบูรณ์   จินาเสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1159 274845 00260627 นาง  ปัทมา   นิลวร กฟก.3 นครปฐม

1160 274861 00245550 นาง  ภชัรนนัท ์  ปูรณะโชติ กฟก.2 ชลบุรี

1161 274887 00051193 นาย  ธนา   วฒันวิเชียร สาํนกังานใหญ่

1162 274895 00060194 นาง  สุพรรณี   ป้อมสกุล กฟก.1 อยธุยา

1163 274900 00259288 นาย  ฐิติวฒัน์   ไชยเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

1164 275003 00280035 นาย  สมศกัดิ   นนัทวชิรปราณี กฟต.3 ยะลา

1165 275087 00083091 นาย  สาํราญ   พรมรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1166 275118 00339282 นาย  ชชัชม   วงษบุ์บผา กฟต.1 เพชรบุรี

1167 275168 00022007 นาย  พงษศ์กัดิ   ตีรณมัพงศว์นิช กฟก.2 ชลบุรี

1168 275192 00129661 นาย  ดุสิต   จิตตะรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1169 275207 00146471 นาย  ทวี   ละภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

1170 275223 00237987 นาย  วฒิุโรจน์   คงอุดมธนกร กฟน.3 ลพบุรี

1171 275257 00091323 นาง  พิศมยั   บวัเกษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1172 275265 00160574 นาง  สุรินทร์ทิพย ์  สอนอิม กฟน.3 ลพบุรี

1173 275273 00000433 นาย  อภิสิทธิ   ฉตัรมาศ สาํนกังานใหญ่

1174 275281 00014248 นาง  ดวงเนตร   โลกวิทูล สาํนกังานใหญ่

1175 275299 00145689 นาย  เกษม   ทิชยั กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1176 275320 00291638 นาง  อุดมลกัษณ์   วฒิุสิทธิโชค กฟก.1 อยธุยา

1177 275346 00132189 นาย  บุญลือ   ชาญกิจกรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

1178 275354 00069011 นาย  ประยรู   ขนัพล กฟน.1 เชียงใหม่

1179 275370 00263152 นาง  อนุตรา   ผนัผอ่น กฟก.2 ชลบุรี

1180 275396 00094212 นาย  กิจติพงษ ์  สุภาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

1181 275419 00048748 นาย  เสกสรรค ์  อดิพฒัน์ตระกูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1182 275427 00055379 นาย  จรัส   ทองทบั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1183 275435 00105372 นาย  กาํจดั   พลไพร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1184 275477 00033569 นาง  กาญจนา   ปัญญารักษา กฟน.1 เชียงใหม่

1185 275508 00235830 นาง  สมปอง   เชยบาล กฟก.2 ชลบุรี

1186 275516 00201176 นาย  ณรงค ์  แสงฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1187 275566 00104158 นาย  ธีราวฒัน์   ไชยกาล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1188 275574 00088441 นาย  สุรินทร์   ตือมี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1189 275621 00224041 นาง  ทิพวรรณ   ลาภบวั กฟก.2 ชลบุรี

1190 275702 00198600 นาย  อติชน   น่าดู กฟก.1 อยธุยา

1191 275744 00161425 นาง  มณฑิรา   กณัฑมณี กฟก.3 นครปฐม

1192 275859 00056789 วา่ที ร.ต.  ประภาส   เมฆราช กฟฉ.1 อุดรธานี

1193 275875 00024386 นาย  ประพนัธ์   หิรัญพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

1194 275964 00186788 นาย  ดุสิต   สุจริต กฟฉ.3 นครราชสีมา

1195 275998 00048675 นาย  กรกฎ   หลาวทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1196 276083 00148946 นาย  นิคม   ชูไธสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1197 276091 00117517 นาย  สมพร   เฮ่ประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1198 276114 00226598 นาง  สุภาวดี   กาษรสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

1199 276130 00027611 นาย  เด็ด   สะปะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1200 276237 00205825 นาง  ปณตพร   พลพนัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1201 276253 00049980 น.ส.  จารุณี   แสนวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1202 276261 00160815 นาง  จนัทนา   แพนพา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1203 276279 00077507 นาย  ธนรัตน์   วิวรากานนท์ กฟต.3 ยะลา

1204 276295 00077016 นาง  กาญจนา   จนัมณี กฟต.3 ยะลา

1205 276318 00135400 นาย  สมชาย   ชาวนา กฟน.3 ลพบุรี

1206 276326 00199656 นาย  ชินภทัร   นาคกระจาย กฟฉ.1 อุดรธานี

1207 276334 00129370 นาง  อนงลกัษณ์   วงษไ์ชย กฟฉ.1 อุดรธานี

1208 276368 00218761 นาง  ทิพวรรณ   เจริญพงษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1209 276376 00215404 น.ส.  นวลจนัทร์   นาคีสถิตย์ กฟน.3 ลพบุรี

1210 276431 00259551 นาย  สิทธิพงษ ์  สมเชือ กฟก.1 อยธุยา

1211 276481 00118995 นาง  ออ้มจิต   รติคณิตพงศ์ กฟต.3 ยะลา

1212 276504 00099858 นาง  อุดมลกัษณ์   เหรียญนิยม กฟก.1 อยธุยา

1213 276520 00273804 นาง  วิมลรัตน์   จนัทร์สวา่ง กฟน.3 ลพบุรี

1214 276538 00035761 นาง  พรรณปพร   ปันบุญชู กฟก.1 อยธุยา

1215 276570 00267174 นาย  พลกฤษณ์   สุขเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

1216 276643 00187843 นาย  ปริญญา   ชูลิขิต กฟฉ.1 อุดรธานี

1217 276669 00062346 นาย  สิทธิพร   นนัภูเขียว กฟฉ.1 อุดรธานี

1218 276766 00187548 น.ส.  ณฏัฐวี   ชิณวงศพ์รหม กฟก.3 นครปฐม

1219 276813 00108398 นาง  สงกรานต ์  อิศรานุวฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1220 276928 00124702 นาง  ณฐัอพชัวงธนา   สาระศาลิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1221 277005 00176222 นาง  สุรี   แกว้สนธิ สาํนกังานใหญ่

1222 277013 00285508 นาง  มลฤดี   พงษเ์พง็ กฟก.1 อยธุยา

1223 277021 00060544 นาย  สยาม   งามบุญรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

1224 277039 00116511 นาง  สุขมุาล   ชือสกุล กฟก.3 นครปฐม

1225 277097 00130773 นาย  สุระพนัธ์   ศรีไกรรส กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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1226 277102 00089047 นาย  ชยัชนะ   ช่วงกรุด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1227 277110 00064534 นาง  จงกลณี   ธารีชาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1228 277178 00162580 นาง  เพญ็ศิริ   ละภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

1229 277194 00225833 นาย  นุชเดช   ศรีจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

1230 277225 00092838 นาย  วีระพงษ ์  พึงเจริญ กฟก.1 อยธุยา

1231 277233 00133385 นาย  ไพบูลย ์  จนัทรินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

1232 277275 00164796 นาง  ณิชาภา   ขิตตะสงัคะ สาํนกังานใหญ่

1233 277283 00280312 น.ส.  พาสนา   โมฬีกูล สาํนกังานใหญ่

1234 277291 00112276 นาย  สรยทุธ   วฒันวีรพงษ์ สาํนกังานใหญ่

1235 277322 00022134 นาย  นภดล   สุวรรณรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

1236 277364 00378725 นาย  สุทศัน์   แจง้ยอดสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

1237 277453 00071088 นาย  ศุภกิจ   เรณูรส กฟก.2 ชลบุรี

1238 277487 00244081 นาย  สรวฒิุ   รงคสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

1239 277495 00056216 นาย  ชาติชาย   เทอดเทียนวงษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1240 277550 00028653 นาย  คาํพนัธ์   วงศช์ยั กฟน.1 เชียงใหม่

1241 277568 00113436 นาย  สุพนัธ์   ยาละ กฟน.1 เชียงใหม่

1242 277576 00012850 นาย  บรรพจน์   ชาญกิจกรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

1243 277623 00235476 นาง  มณีรัตน์   นายะสุนทรกุล กฟต.1 เพชรบุรี

1244 277649 00390280 นาย  สมคิด   บุญประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

1245 277681 00015408 นาง  ไมตรีจิต   พิมพะ กฟน.3 ลพบุรี

1246 277704 00296460 นาย  บุญเอือ   เหลก็อิม กฟก.3 นครปฐม

1247 277712 00132793 นาง  กาญจนา   กิตติโรจน์รัตนะ กฟก.1 อยธุยา

1248 277770 00088455 นาง  อจัฉราวรรณ   ตือมี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1249 277801 00212692 นาง  ศิริรัตน์   ดวงตา กฟน.1 เชียงใหม่

1250 277877 00187948 นาง  บุณรดา   ดวงเงิน กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1251 277885 00084633 นาย  กมล   ใจกลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

1252 277916 00043225 นาย  พงศดิ์ศ   ฐานานุกูล กฟน.1 เชียงใหม่

1253 277924 00042015 นาย  ศุภชยั   สมัพนัธสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

1254 277932 00046423 นาย  สุทธินนท ์  มีมงั กฟน.3 ลพบุรี

1255 277940 00159862 นาย  รังสรรค ์  พฒันพนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

1256 277958 00199860 นาง  เรณู   ธรรมชาลยั กฟก.2 ชลบุรี

1257 277982 00094917 นาย  สมประสงค ์  ถินไผบู่รณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1258 278043 00103902 นาย  เจษฎา   บุญทา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1259 278093 00042065 นาย  บรรจบ   ช่างหล่อ กฟน.1 เชียงใหม่

1260 278108 00270274 นาง  สายสุนีย ์  ใจชืนแสน กฟน.1 เชียงใหม่

1261 278116 00261196 นาย  ขรรชยั   อภยัโส กฟฉ.1 อุดรธานี

1262 278166 00060944 นาย  อาํนวย   บวัทอง กฟต.3 ยะลา

1263 278205 00290573 นาย  วรวฒิุ   ชุมพลกุล กฟน.1 เชียงใหม่

1264 278239 00143946 นาย  พงษศ์กัดิ   ปิณฑะศิริ กฟก.3 นครปฐม

1265 278263 00179216 นาย  พีระ   นาคะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1266 278302 00175262 นาย  วีรวฒัน์   ภูเกิดพิมพ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1267 278328 00026324 นาย  กปัตนั   คาํจีระ กฟน.3 ลพบุรี

1268 278378 00015903 นาย  อภิวฒัน์   เพชรนอ้ย กฟก.1 อยธุยา

1269 278409 00010062 นาย  สมเกียรติ   แสนอุบล กฟฉ.1 อุดรธานี

1270 278417 00125144 นาย  จตัตุกฤษ   มงคลสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1271 278441 00249354 นาย  อดุลย ์  จนัทรวรากร สาํนกังานใหญ่

1272 278483 00030789 นาง  รุ่งนภา   ภิระบรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

1273 278491 00168659 นาย  สุรเชษฐ์   ภู่ทอง กฟน.1 เชียงใหม่

1274 278548 00040718 นาง  สกุลทิพย ์  ธีราโสภณพงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1275 278556 00084629 นาย  ชยัยทุธ   สารติบ กฟน.1 เชียงใหม่
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1276 278572 00093498 นาย  สหรัช   รักขพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

1277 278580 00057553 นาง  ดรุณี   เงินสด กฟน.3 ลพบุรี

1278 278611 00121213 น.ส.  วนิดา   สายสิม กฟฉ.1 อุดรธานี

1279 278629 00126904 นาง  นฤมล   เจริญพานิช กฟต.3 ยะลา

1280 278637 00185423 นาย  วีระชยั   จนัทวี กฟต.3 ยะลา

1281 278695 00025364 นาย  พงษศ์กัดิ   ทองฝังพลอย กฟฉ.3 นครราชสีมา

1282 278700 00170612 นาย  อาคม   บวัเผอืน สาํนกังานใหญ่

1283 278718 00127700 วา่ที ร.ต.  บณัฑิต   ทีภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

1284 278726 00175058 น.ส.  พชัรินทร์   บุษบารัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1285 278750 00025637 นาง  รุ้งดาว   ทศัเศษ กฟน.3 ลพบุรี

1286 278849 00247261 นาย  สุทศัน์   ธงขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

1287 278904 00030761 นาย  ชยนัต ์  รุณจตุัรัส กฟน.1 เชียงใหม่

1288 278938 00069425 นาย  วิษณุ   ฐานานุกูล กฟน.1 เชียงใหม่

1289 278962 00070832 นาง  รินรดา   คล่องคาํนวณการ กฟก.1 อยธุยา

1290 278988 00274432 นาย  มารุต   ทองผาสุข กฟก.3 นครปฐม

1291 278996 00057567 นาย  ธีระพฒัน์   สุจริตจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

1292 279007 00142031 นาย  วฒันพร   นอ้ยแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

1293 279015 00041932 นาย  ประถมัภ ์  สุริยะสา กฟน.1 เชียงใหม่

1294 279138 00157751 นาย  พงศศ์กัดิ   นามพระจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

1295 279146 00044253 นาง  สญัญลกัษณ์   สุขเกษม สาํนกังานใหญ่

1296 279170 00248562 นาย  เมธาวิน   ปลงันิล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1297 279201 00108352 นาง  เยาวลกัษณ์   สุทธิบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1298 279219 00291347 นาย  ภาณุวชัร   จิรัชญาคุณากร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1299 279243 00083019 นาย  วิทยา   สุวรรณแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

1300 279251 00129516 นาย  เดชศกัดิ   พนัธ์หอม กฟฉ.1 อุดรธานี
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1301 279269 00010012 นาย  นิยม   บุญสิงห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1302 279293 00225633 นาง  รุจิรา   ทองสิงห์คลี กฟก.2 ชลบุรี

1303 279316 00118418 นาง  ชนิดา   ผอ่งสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

1304 279324 00200011 นาย  จุติเสฎฐ์   กิจปกรณ์สนัติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1305 279340 00179002 นาย  อภิรักษ ์  ดาราธร กฟก.3 นครปฐม

1306 279358 00083641 นาย  รพีพฒัน์   สุวรรณธรรมา กฟฉ.1 อุดรธานี

1307 279366 00226211 นาย  ดาํรงศกัดิ   อินทองรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

1308 279405 00314951 นาย  พงษพ์นัธ์   ใจสอาด กฟก.3 นครปฐม

1309 279421 00034179 นาง  ประภาศรี   วงศเ์หมย กฟน.1 เชียงใหม่

1310 279447 00025469 นาง  รําเพย   สมพงศพ์นัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1311 279510 00204306 นาง  โสภิดา   โหมขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

1312 279560 00044071 นาย  วฒิุพร   อุทธาโกสม สาํนกังานใหญ่

1313 279594 00168122 นาง  สินี   สุดทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

1314 279617 00112753 นาย  สมชาย   สุขเกษมศิลป์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1315 279633 00130264 นาย  สุวิทย ์  แสนโกษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1316 279667 00319929 นาง  ศรันยา   ชมภูนาวฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1317 279675 00125699 นาย  พยนต ์  ไชยวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1318 279683 00211319 นาง  ณทัทยารัตน์    อุดทะปานิธิศวร์ กฟน.1 เชียงใหม่

1319 279691 00144556 นาย  ฤทธิวรรณ   มะดอรอ กฟต.3 ยะลา

1320 279706 00282619 นาย  ประจบ   มีชยั กฟต.3 ยะลา

1321 279714 00201853 นาง  พิมพนิ์ภา   ทองหอม กฟต.3 ยะลา

1322 279772 00128988 นาย  สุริยนัต ์  คาํภู กฟฉ.1 อุดรธานี

1323 279798 00047451 นาง  อรอุมา   วราหุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1324 279811 00237541 นาย  ลือชยั   ศรีจนัทร์อินทร์ กฟก.3 นครปฐม

1325 279845 00048475 นาง  จิดาภา   รัศมี กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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1326 279861 00119937 นาย  อมร   สุขบุญส่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1327 279900 00274064 นาง  ถนอมจิต   แปลงวงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1328 279926 00085039 นาย  โกวิทย ์  เพชรอินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1329 279976 00212701 น.ส.  มาลยัวลัย ์  แกว้ศรี กฟน.1 เชียงใหม่

1330 280008 00101823 นาย  ชูชาติ   พรมทรา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1331 280082 00025219 นาย  สมศกัดิ   แสวงผล กฟฉ.1 อุดรธานี

1332 280090 00273959 นาย  คมชาติ   ณ  ระนอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1333 280163 00059614 นาย  พนม   แสงสวา่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1334 280189 00027489 นาย  จาํลอง   กาํพุฒกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1335 280197 00372151 นาง  ชูศรี   ปรางคช์ยักลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1336 280202 00132707 นาย  ยทุธพงษ ์  รัตนแสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1337 280228 00170276 นาย  ประพนัธ์   ลีฬหารัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1338 280286 00045154 นาย  ประจกัษ ์  ทองคาํ กฟต.3 ยะลา

1339 280309 00102465 นาง  พรทิพย ์  มาลากิจ กฟต.3 ยะลา

1340 280325 00267433 นาย  ชม   ไกรแกว้ กฟต.3 ยะลา

1341 280359 00391913 นาย  ศุภณฐั   ณ สงขลา กฟก.2 ชลบุรี

1342 280414 00079745 นาย  อาํนาจ   สายเชือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1343 280448 00236931 นาง  กนกพร   วงัสิริสุนทร กฟก.2 ชลบุรี

1344 280472 00151141 นาง  ธนัยนิษฐ   เสรีกลุ สาํนกังานใหญ่

1345 280511 00290105 นาง  ผกาวรรณ   ดาโรจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1346 280537 00176472 นาย  ชยัวฒัน์   อาํสกลุ กฟก.3 นครปฐม

1347 280553 00252818 นาย  ขวญัชยั   บุญทองใหม่ กฟต.3 ยะลา

1348 280561 00088914 นาย  สมพงศ ์  นวลขวญั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1349 280600 00149124 นาง  โสภี   พนมยงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1350 280618 00112749 นาย  สมศกัดิ   ฤทธินาํคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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1351 280668 00191567 นาง  กิตติรวี   กาญจนะพิมพก์ลุ กฟน.3 ลพบุรี

1352 280707 00347328 นาย  เฉลิมพล   สุวรรณสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

1353 280723 00042342 นาย  ณรงค ์  กนัทะมา กฟน.1 เชียงใหม่

1354 280731 00204342 นาย  สงัคม   ทรายงาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

1355 280773 00400653 นาย  ศุภชยั   ทรงชน กฟก.1 อยธุยา

1356 280838 00070969 นาย  พยงุศกัดิ   จนัทร์สวา่ง กฟน.3 ลพบุรี

1357 280854 00055347 นาย  ณพงษช์ยั   เชียวรุ่งโรจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1358 280862 00166148 นาย  อาทิตย ์  บุญมนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1359 280888 00105572 นาย  เรืองศกัดิ   ไชยศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1360 280896 00129748 นาย  ณฐัพงษ ์  คงสมโอษฐ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1361 280919 00169623 นาย  ปิยวทิย ์  จิตตโ์อภาส สาํนกังานใหญ่

1362 280993 00207845 นาย  สมชาย   วรรณวิกรม์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1363 281004 00295305 นาย  วรพจน์   สติใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1364 281020 00220588 นาย  ประสิทธิ   สุวรรณพงษ์ กฟต.3 ยะลา

1365 281038 00253446 นาง  ชฎาพร   ชะโณวรรณะ กฟต.3 ยะลา

1366 281062 00256149 นาย  นวพล   ศรีภา กฟก.2 ชลบุรี

1367 281088 00146053 นาง  กรองนุช   อินทร์ฤดี กฟต.3 ยะลา

1368 281119 00204229 นาง  พรทิพย ์  ฉิมฉวี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1369 281135 00186574 นาง  วสุธิดา   ไข่คาํ กฟน.1 เชียงใหม่

1370 281143 00164869 นาย  วินยั   หอยสงัขท์อง กฟก.3 นครปฐม

1371 281169 00058109 นาย  จุมพล   กนัธวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

1372 281185 00175826 นาย  มงคล   จรัสเพช็ร์ กฟก.1 อยธุยา

1373 281274 00076565 นาย  พิชญ ์  แสงจาํรัส กฟก.2 ชลบุรี

1374 281282 00024572 นาง  สมทรง   พลนิกร กฟน.3 ลพบุรี

1375 281290 00259424 นาย  ประนอม   พระสนัแพงสี กฟน.3 ลพบุรี
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1376 281371 00040790 นาง  ศิญาภสัร์   อรรธศรีวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

1377 281444 00045063 นาย  ธนเรือง   ยศเรืองศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

1378 281460 00158802 นาง  สุรภี   ปันทา กฟน.1 เชียงใหม่

1379 281486 00119919 นาย  ดิเรก   บวัโพธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1380 281517 00076074 นาง  ศิริมา   ชินชืน กฟก.2 ชลบุรี

1381 281525 00259397 นาย  มานิตย ์  จีดเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

1382 281575 00227885 นาย  แดง   ถินมุกดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1383 281583 00253696 นาย  สมชาย   มิระสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1384 281606 00018456 นาย  ธีรพงศ ์  รักษาสุข สาํนกังานใหญ่

1385 281622 00024986 นาย  สุรชาติ   ดาํเกิงพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1386 281648 00072402 นาง  เพลินพรรณ   สงฆจ์นัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1387 281656 00090868 นาง  ประไพร   พนมแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

1388 281664 00203346 นาง  ปรานอม   สุจริตจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

1389 281672 00246033 นาง  จิณห์นิภา   ชโยภาส กฟฉ.3 นครราชสีมา

1390 281729 00249663 นาย  ประสงค ์  บุญลอย กฟต.3 ยะลา

1391 281737 00059846 นาง  อรวรรณ   แกว้เพช็ร กฟต.3 ยะลา

1392 281850 00250593 นาย  สรายธุ   พินพิสิทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

1393 281884 00065530 นาย  ไพบูลย ์  เมธากุลพุฒิ กฟก.3 นครปฐม

1394 281892 00092442 วา่ที ร.ท.  กฤตภคั   จิรภทัรปวเรศ กฟต.3 ยะลา

1395 281923 00011040 นาย  กฤตชรพณ   แกว้ปลงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

1396 281931 00148796 นาง  ภิรษา   ปัญญะสงัข์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1397 282000 00169255 นาง  จนัทร์เพญ็   นาวานุเคราะห์ กฟก.3 นครปฐม

1398 282123 00251458 นาย  สนั   จีนธาดา กฟต.3 ยะลา

1399 282131 00062269 นาย  วฒิุพงษ ์  ธนวฒิุอนนัต์ กฟก.1 อยธุยา

1400 282149 00208514 นาง  กญัญา   ภู่รัตน์ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1401 282157 00150509 นาง  เพญ็ศิริ   พิมพแ์กว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1402 282173 00101764 นาย  มาโนช   แจง้จรัส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1403 282181 00201271 นาย  วิวฒัน์ชยั   ชนะชยัวิบูลวฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1404 282204 00028671 นาย  อุดม   อินทะเสน กฟน.1 เชียงใหม่

1405 282254 00314056 น.ส.  วรุณพรรณ   บุญมี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1406 282262 00188203 น.ส.  ปฏิญญา   จนัทรา กฟก.2 ชลบุรี

1407 282270 00086467 นาย  สืบพงศ ์  ผอ่งสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

1408 282288 00072539 นาย  กรณ์เสฏฐ ์  ยอมมะเริง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1409 282369 00180196 นาง  อรทิพย ์  ทวเีกษม กฟก.3 นครปฐม

1410 282393 00026047 นาย  พิมล   ทบัทิมหลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

1411 282416 00045281 นาง  สุภาณี   บวัอ่อน กฟต.3 ยะลา

1412 282432 00285471 นาย  ภูมิพฒัน์   คุปตาสา กฟต.3 ยะลา

1413 282440 00391486 นาย  อวตาร   ธนทรัพยเ์กษม กฟต.3 ยะลา

1414 282505 00186960 นาง  นงลกัษณ์   นนัทศิริ กฟก.1 อยธุยา

1415 282521 00038428 นาย  ปรีชา   อุ่นวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1416 282555 00129398 น.ส.  อธิศปภา   โกกิ กฟฉ.1 อุดรธานี

1417 282563 00010212 นาง  ร่วมจิตร   ตนัติเพชรรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1418 282571 00211355 นาง  เยาวลกัษณ์   นิจจะยะ กฟฉ.1 อุดรธานี

1419 282589 00168368 นาย  ไพรเทพ   เพชรธรรมรส กฟน.1 เชียงใหม่

1420 282597 00265772 นาง  ธญัพร   ฟุ้งกลิน กฟฉ.1 อุดรธานี

1421 282610 00083128 นาย  พนสัชยั   วะทนัติ กฟฉ.1 อุดรธานี

1422 282644 00080807 นาย  สมชาย   พรหมเพญ็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1423 282678 00228613 นาย  อนวชั   ใจแพทย์ กฟก.1 อยธุยา

1424 282686 00229687 นาย  ชรินทร์   เปลียนประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

1425 282694 00172337 นาย  สนัธาน   การสนัทดั กฟก.1 อยธุยา
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1426 282709 00172323 นาย  วิษิณสุมน   กษิทรัพยมี์ กฟก.1 อยธุยา

1427 282717 00150109 นาง  นริศรา   สถาวระ สาํนกังานใหญ่

1428 282725 00202372 นาง  กาญจนา   เพิมสิน กฟฉ.1 อุดรธานี

1429 282733 00273531 นาง  อวยพร   ขนัทา กฟฉ.3 นครราชสีมา

1430 282759 00088750 นาย  ฉตัรชยั   จิตรวิกรานต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1431 282911 00171927 นาย  สมควร   ยทีอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1432 282929 00094280 น.ส.  วารุณี   ศรียา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1433 282937 00052199 นาง  สุนทรี   ศรีแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1434 282961 00088405 นาย  รังศรี   ลายภูษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1435 282979 00137757 นาง  ทวพีร   สายเสียง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1436 282987 00208869 นาย  เกษม   เกตุเลก็ กฟก.1 อยธุยา

1437 283006 00036749 นาย  อนุชา   ชนะศึก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1438 283022 00011822 นาย  อลงกรณ์   อุปการกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

1439 283030 00012078 นาย  นอ้ย   แฟงกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1440 283064 00136951 นาย  โอวิทย ์  การะเกษ กฟฉ.1 อุดรธานี

1441 283103 00129643 นาย  ประดิษฐ์   ศรีดามาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1442 283129 00124716 นาย  เสนอ   สาระศาลิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1443 283161 00230812 นาย  วิรัตน์   จาํนงทรง กฟก.2 ชลบุรี

1444 283226 00234884 นาย  วรวิทย ์  สุวรรณมณี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1445 283234 00317804 นาย  วชัระ   ถาวร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1446 283268 00176709 นาย  สุพจน์   จูเจย้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1447 283276 00250852 นาง  จนัทิมา   มีถาวร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1448 283284 00107588 นาย  จกัรี   อินทรภกัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1449 283307 00075305 นาย  พนม   คงหอม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1450 283357 00229455 นาย  คมสนัต ์  มะกอง กฟฉ.3 นครราชสีมา
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1451 283365 00210840 นาย  วนัชยั   สว่างงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1452 283399 00314379 นาย  ปัญจะ   ระเวงจิตร์ กฟก.3 นครปฐม

1453 283412 00233301 น.ส.  ศิริภสัสร   พิวฒัน์กิตติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1454 283438 00230844 นาย  สมชาย   สุขวิจิตร กฟก.3 นครปฐม

1455 283446 00033600 นาง  นิตยา   รักเหล่า กฟน.1 เชียงใหม่

1456 283462 00082895 นาง  ทศันีย ์  นาํเพชร กฟฉ.1 อุดรธานี

1457 283488 00120962 นาย  สุระ   พรมใจ กฟฉ.1 อุดรธานี

1458 283496 00030175 นาย  สุชาติ   เกษมกุล กฟต.3 ยะลา

1459 283519 00265140 นาง  ยภุาวรรณ   คล่องแคล่ว กฟก.2 ชลบุรี

1460 283535 00271793 นาง  จุฑารัตน์   เพชรแกว้สุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

1461 283543 00173606 นาง  เพญ็สิริ   บุญมาก กฟน.3 ลพบุรี

1462 283569 00287269 นาย  นพพร   จินดากุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1463 283577 00230199 นาง  สุนี   คุม้มี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1464 283585 00046146 นาย  ศุภศกัดิ   เชาวน์เกษม กฟน.1 เชียงใหม่

1465 283608 00344770 นาย  นคร   โชติกะ กฟน.3 ลพบุรี

1466 283616 00281413 นาย  ประพนัธ์   สีนวล กฟน.1 เชียงใหม่

1467 283682 00279696 นาย  สุชาติ   สิงห์ทอง กฟน.3 ลพบุรี

1468 283690 00244754 นาง  กนกวลี   ผอ่งพิสุทธิ กฟก.1 อยธุยา

1469 283705 00170076 นาง  พาขวญั   บา้นใหม่ กฟก.3 นครปฐม

1470 283747 00290878 นาง  อารีย ์  ณ เสนงั กฟน.1 เชียงใหม่

1471 283771 00233733 นาย  มานิต   อจันากิตติ กฟต.3 ยะลา

1472 283802 00254042 น.ส.  ณฏัธนนัภ ์  พิริยะกุลวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

1473 283844 00099399 นาง  ธญัลกัษณ์   ชินจตัุพรพงศ์ กฟก.1 อยธุยา

1474 283860 00041237 นาย  นิมิตร   ปิวศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

1475 283878 00040736 น.ส.  สุจินต ์  เจริญรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่
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1476 283886 00067364 นาง  ลกัษณา   เพมิมี กฟน.3 ลพบุรี

1477 283917 00284152 นาย  สมสนัต ์  วงัศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1478 283933 00024172 นาง  รณิภา   ยทีอง กฟน.3 ลพบุรี

1479 283959 00068174 นาย  กิตติสณัห์   พานิช กฟน.3 ลพบุรี

1480 283983 00138858 นาง  ปลูกขวญั   แสงแดง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1481 284028 00204815 นาย  บณัฑิต   ทองงาม กฟน.1 เชียงใหม่

1482 284052 00033628 นาง  จรัสศรี   ตาดคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

1483 284078 00041996 นาง  วชัราภรณ์   วฒิุศรี กฟน.1 เชียงใหม่

1484 284086 00092315 นาย  โสภณ   อมัพรพงศ์ กฟต.3 ยะลา

1485 284094 00074377 นาย  วีรยทุธ์   พรวฒิุกูล กฟต.3 ยะลา

1486 284109 00130050 นาย  นิมิตร   กุลวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1487 284125 00064275 นาย  เขม็จร   ประทีปทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1488 284141 00229900 นาย  ธราดล   มโนธรรมรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1489 284167 00107247 นาง  สุมิตรา   กออาํไพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1490 284175 00040459 นาย  เฉลา   ชาญจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1491 284222 00255943 นาง  วชัราภรณ์   แกว้หาวงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1492 284256 00257577 นาง  ปิยนุช   ทองสุขสมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

1493 284264 00033828 นาง  เรณู   ถาวรวสิิตย์ กฟน.1 เชียงใหม่

1494 284353 00060376 นาย  จกัรเพชร   อโณทยั กฟก.1 อยธุยา

1495 284418 00294886 นาง  ปาริชาติ   ดู่หมืนไวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

1496 284515 00137898 นาย  บญัชา   รัตนสุนทร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1497 284557 00020396 นาย  อทัธสิษฎ ์  เกษมสนัต ์ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

1498 284565 00004223 น.ส.  สุภจัฉรา   เรืองมาลยั สาํนกังานใหญ่

1499 284581 00208419 นาย  สุรพนัธ์   ไชยชมภู กฟก.1 อยธุยา

1500 284604 00125762 นาย  อดุลย ์  เตชะลือ กฟน.1 เชียงใหม่
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1501 284638 00108025 นาย  เรืองศกัดิ   หวานใจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1502 284654 00288215 นาย  วินยั   เหลก็หมืนไวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

1503 284719 00050460 นาย  สุทธิพนัธุ์   จาตุรนตล์กัษณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1504 284743 00036799 นาย  วิศณุเทพ   ทิพยศ์รีนิมิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1505 284751 00146435 นาง  อุราพร   โพธิโพน้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1506 284777 00248217 นาย  กิตติเดช   เรืองศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1507 284785 00242916 นาย  วสนัต ์  บาํรุงภกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1508 284793 00141271 นาย  เกษม   อจัฉริยาการุณ กฟฉ.1 อุดรธานี

1509 284808 00171563 นาย  จรัล   ศริพนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

1510 284816 00340049 นาย  จรูญ   เดชจร กฟก.2 ชลบุรี

1511 284824 00129693 นาย  จีระ   บวัทองจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1512 284840 00141499 นาย  ศุภกร   เทียมรักษ์ กฟก.3 นครปฐม

1513 284858 00038232 นาย  ชาํนาญ   ศรีคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

1514 284874 00223904 นาย  เทพนที   ลาภสกลุรัตนา กฟก.2 ชลบุรี

1515 284890 00243021 นาย  ธีระศกัดิ   เฟืองขจร กฟก.3 นครปฐม

1516 284905 00088364 นาย  บณัฑิตศกัดิ   ศึกษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1517 284921 00121481 นาย  ประดบั   แสงพรม กฟฉ.1 อุดรธานี

1518 284939 00029831 นาย  ประเวศน์   กวางแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

1519 284947 00174002 นาย  ประสงค ์  ดีลี สาํนกังานใหญ่

1520 284955 00107738 นาย  พิชิต   ศรีสะอาด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1521 284963 00254197 นาย  มนูญ   ประสาทศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

1522 284989 00208291 นาย  ยทุธนา   เล่นวารี กฟก.3 นครปฐม

1523 284997 00157165 นาย  โยคิน   อ่อนศรี กฟน.1 เชียงใหม่

1524 285008 00287346 นาย  รังสิต   วชัรกุลธรไทย กฟก.2 ชลบุรี

1525 285016 00405417 นาย  วราพงษ ์  จิตไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่
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1526 285032 00230694 นาย  วิชาญ   นาํจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1527 285040 00038228 นาย  วิเชษฐ   แสงเพช็ร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1528 285058 00159008 นาย  วิโรจน์   แดงฉาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1529 285066 00052399 นาย  ศิลปชยั   แยม้นารี กฟก.1 อยธุยา

1530 285082 00203332 นาย  วฒิุภทัร   ผอ่งพิสุทธิ กฟก.1 อยธุยา

1531 285105 00203150 นาย  อนุวฒัน์   พรวงคเ์ลิศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1532 285121 00185300 นาย  อิสระ   กระจ่างศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1533 285139 00245237 นาย  อาํนาจ   ยมิมา กฟน.3 ลพบุรี

1534 285147 00014343 นาย  สมบูรณ์   มณีคุณาภรณ์ กฟก.1 อยธุยา

1535 285155 00102574 นาย  สนัติ   พลอยพรหม สาํนกังานใหญ่

1536 285163 00185805 น.ส.  วนัทนา   ศรีวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

1537 285202 00027316 นาง  เกษศิรินทร์   ปรากฎดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1538 285210 00105427 นาง  อุบลรัตน์   ปลูกชาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

1539 285228 00303162 นาย  แถม   พรมลี กฟฉ.1 อุดรธานี

1540 285236 00113795 นาย  จิรเดช   จุลพล กฟฉ.1 อุดรธานี

1541 285244 00205275 นาย  นิกรณ์   บุญเยน็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1542 285260 00173824 นาย  เชิดชยั   ถิรปภาวิชญ์ สาํนกังานใหญ่

1543 285278 00013692 น.ส.  อนงคนุ์ช   มุ่งดี กฟต.3 ยะลา

1544 285286 00341304 นาง  ศิริจิต   นวลทอง กฟต.3 ยะลา

1545 285294 00129439 นาย  ประสาน   ป้อมเชียงพิณ กฟฉ.1 อุดรธานี

1546 285309 00208900 นาง  ศิริเพญ็   สูตรสุข กฟก.1 อยธุยา

1547 285359 00137470 นาย  นิเวศ   โกษาผล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1548 285375 00177555 นาง  ณฐัพร   ศรีสกลุกานต์ กฟต.3 ยะลา

1549 285383 00136101 นาย  ประสาน   พน้ภยัพาล กฟต.3 ยะลา

1550 285414 00136129 นาย  สมชยั   นวางกรู กฟต.3 ยะลา
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1551 285430 00077307 นาง  สิริพิม   ด่านฐิติพงศ์ กฟต.3 ยะลา

1552 285529 00060958 นาย  สมมาตร   ล่าเต๊ะ กฟต.3 ยะลา

1553 285537 00235171 นาย  จาํรัส   แสนติบคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

1554 285561 00222871 นาง  รัติกร   นกพึง สาํนกังานใหญ่

1555 285618 00360893 นาย  นฐัชยั   ตน้เนียม กฟฉ.3 นครราชสีมา

1556 285626 00090086 นาย  สมภพ   สุทธิบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1557 285650 00144847 นาย  ดิเรก   ตนัเจริญ กฟก.1 อยธุยา

1558 285684 00130450 นาง  อวยพร   อนุไพรวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1559 285723 00292020 นาย  ปรีดา   นุชหมอน สาํนกังานใหญ่

1560 285731 00067069 นาง  รัชสณา   วงศท์องดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1561 285749 00437529 นาง  นรารัตน์   วรรณพินิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1562 285765 00047506 นาย  ทวี   มานะพิมพ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1563 285799 00185996 นาย  ประเสริฐ   บุญทนั กฟก.2 ชลบุรี

1564 285804 00265518 นาย  อภิชา   เกตุประยรู กฟก.2 ชลบุรี

1565 285812 00069225 นาย  กิตติ   ส่งส่อง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1566 285854 00213498 นาย  จิรเชษฐ์   สุขสิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1567 285870 00091032 นาย  เอกพล   แมน้เสถียร กฟก.2 ชลบุรี

1568 285896 00144865 นาย  พินิจ   กองโสภา กฟก.1 อยธุยา

1569 285919 00002158 นาง  ปรียนนัท ์  กิตติประภสัร์ สาํนกังานใหญ่

1570 285951 00144279 นาย  ทติักร   ระวินหรรษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1571 285985 00351456 นาย  ธวชั   ไชยแสน กฟน.1 เชียงใหม่

1572 286135 00130391 นาย  จารุฤทธิ   เอกอุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1573 286151 00130341 นาย  ศุภมิตร   ลนัไธสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1574 286169 00130032 นาย  ขจรศกัดิ   จนัทรคามิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1575 286177 00146653 นาย  ฤทธิรงค ์  ตรีพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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1576 286208 00227485 นาย  วิรัตน์   พบลาภ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1577 286216 00137820 นาย  ธเนศ   นามมนตรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1578 286224 00040259 นาง  โปรดจิตต ์  วฒันปาณี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1579 286240 00116739 นาย  โรม   โพธิเชิด กฟก.1 อยธุยา

1580 286266 00125871 นาย  ชาญณรงค ์  บุญเตม็ กฟน.3 ลพบุรี

1581 286282 00150527 นาย  ประดิษฐ   ผนัผอ่น กฟฉ.3 นครราชสีมา

1582 286321 00066809 นาย  อนุศกัดิ   ประมวลทรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1583 286363 00061631 นาย  สมยั   หลอดอาษา กฟฉ.1 อุดรธานี

1584 286371 00186465 นาย  ขจร   วฒันพิมล กฟน.3 ลพบุรี

1585 286389 00380247 นาย  วรวิทย ์  ใฝ่ใจดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1586 286397 00131179 นาย  พิชยั   ขาวศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1587 286410 00362568 นาง  พรพิมล   ตน้เนียม กฟฉ.3 นครราชสีมา

1588 286452 00014816 นาง  อุไร   ไกรยสุม สาํนกังานใหญ่

1589 286478 00121477 นาย  ถาวร   ไชยศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

1590 286494 00156464 นาย  นนัทกร   หมืนประจาํ กฟน.1 เชียงใหม่

1591 286525 00010399 นาย  ณฐัพล   อุ่นจนัดา กฟก.3 นครปฐม

1592 286541 00143528 นาย  อรรถพล   คณาวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

1593 286559 00323116 นาย  ไพบูลย ์  เลิศวิโรจน์ถาวร กฟก.3 นครปฐม

1594 286630 00153961 นาย  อคัรกณัณ์   ขนัดา กฟน.3 ลพบุรี

1595 286672 00166239 นาง  ประภสัสร   สายโกสินทร์ กฟก.3 นครปฐม

1596 286703 00108843 นาง  ขวญัรัศมิ   อุดมพิพฒัศิริ กฟก.1 อยธุยา

1597 286745 00194806 นาง  โศรญา   วีสกุล สาํนกังานใหญ่

1598 286761 00184659 นาย  บรรจง   รัมพณีนิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

1599 286779 00184631 นาย  สมบติั   สนทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1600 286787 00201099 นาง  นารีรัตน์   ปนสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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1601 286795 00201108 นาง  ทิพยว์รรณ   กอบกาญจนพฤติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1602 286826 00137939 นาย  สมหวงั   เสนบุญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1603 286868 00059787 นาง  พชัรี   พนมยงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1604 286876 00120099 นาย  ปัญญา   บุญเมือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1605 286907 00116161 นาย  วฒิุชยั   เพง็สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

1606 286915 00005251 น.ส.  อรทยั   สมทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

1607 286931 00003431 นาย  อนุโลม   สินสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

1608 286957 00368423 นาย  สมบูรณ์   สิงห์โตทอง กฟก.3 นครปฐม

1609 286965 00060930 นาย  ทวีศกัดิ   ประจาํเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

1610 286973 00056648 นาย  ธนตัถภ์ทัร   จารุมณี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1611 286981 00267742 นาย  ธเนศ   เนตรพิทูร กฟฉ.1 อุดรธานี

1612 286999 00080811 นาย  มงคล   ตาวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1613 287000 00266473 นาย  เฉลิมเกียรติ   วรรณพฤกษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1614 287026 00010480 น.ส.  อนงคน์ารถ   อธิรักษศี์ล สาํนกังานใหญ่

1615 287034 00159480 นาง  วาสนา   แกว้ตะพาน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1616 287068 00041900 นาย  ชยัเชษฐ์   มุงเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

1617 287076 00273795 น.ส.  โสภาวรรณ์   ศิริเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

1618 287084 00035775 นาย  ศุภชยั   นิยมสุข กฟก.1 อยธุยา

1619 287092 00159935 นาย  นุกูล   หุ่นโพธิ กฟน.3 ลพบุรี

1620 287115 00024681 นาย  เกรียงศกัดิ   กิตติประภสัร์ สาํนกังานใหญ่

1621 287157 00232814 น.ส.  จีรานุช   สุขใจ กฟก.2 ชลบุรี

1622 287173 00088837 นาง  กลุรภสั   อินศร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1623 287212 00040122 นาย  จกัรพนัธ์   เกิดโภคา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1624 287238 00063956 นาง  ผอ่งศรี   กากแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1625 287254 00249259 น.ส.  พชัรานนัต ์  กองแกว้ สาํนกังานใหญ่
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1626 287262 00148091 นาย  จกัรฤทธิ   อนุฤทธิ สาํนกังานใหญ่

1627 287270 00204401 นาง  ถินนภา   สุขสิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1628 287296 00294781 นาย  ปรีดา   อคัรพฒันผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

1629 287335 00161184 นาย  สนัติ   พิมพแ์กว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1630 287393 00232400 นาย  กิติศกัดิ   โพธิรุกข์ กฟก.2 ชลบุรี

1631 287408 00137216 นาย  พรชยั   พานนัต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1632 287416 00148778 นาย  ปรีชา   สนัหนองเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

1633 287458 00052812 นาย  มานิตย ์  พูนชยัภูมิ กฟฉ.1 อุดรธานี

1634 287521 00056593 นาง  แววตา   ลีรพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

1635 287539 00017414 นาง  ณิขนนัทน์   ป้อทองคาํ กฟก.1 อยธุยา

1636 287555 00101423 นาย  จาํรัส   วากะดวน สาํนกังานใหญ่

1637 287563 00066627 นาย  เฉลิมชยั   บุญมา กฟฉ.1 อุดรธานี

1638 287571 00048366 นาง  ลาํดวน   หนนัดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1639 287602 00295628 นาย  ธนา   คงเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

1640 287636 00078103 นาย  วิรัช   ผะอบเหลือง สาํนกังานใหญ่

1641 287660 00036462 นาง  ปัทมา   ทองโปร่ง กฟต.1 เพชรบุรี

1642 287717 00240491 นาย  ตรัยรัตน์   วิชิตวาที กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1643 287725 00161702 นาย  องอาจ   จนัทยศ กฟน.1 เชียงใหม่

1644 287733 00029081 นาย  มงคล   ศิริแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

1645 287775 00042592 นาย  สุพจน์   พงศปั์ญญา กฟน.1 เชียงใหม่

1646 287783 00164255 นาย  จาํลอง   วงษารัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

1647 287806 00225156 นาง  รัตนา   ตูพานิช สาํนกังานใหญ่

1648 287814 00256367 น.ส.  มารศรี   เพช็รภกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1649 287856 00087522 นาย  วิรัช   พุทธสรณ์ กฟก.1 อยธุยา

1650 287864 00079472 นาย  อดิศกัดิ   ประทุมเขตต์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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1651 287880 00064348 นาย  สุทธิชยั   จนัทรมานิตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1652 287898 00233874 นาย  อุทยัยทุธ   ตรีสินธุ์ กฟก.1 อยธุยา

1653 287903 00100322 นาง  ขนิษฐา   ชาญกิจกรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

1654 287929 00258341 นาย  นฐัศกัดิ   เรืองนุย้ กฟก.1 อยธุยา

1655 287979 00195416 นาง  กนิษฐา   พรวฒิุกลู กฟต.3 ยะลา

1656 287987 00188358 นาย  วฒัน์   ศุภศรี กฟต.3 ยะลา

1657 288006 00337371 นาย  สมพงษ ์  ธงศรี กฟน.1 เชียงใหม่

1658 288064 00195989 นาย  สมศกัดิ   โปราหา กฟน.1 เชียงใหม่

1659 288080 00297670 นาย  ธีระชยั   ใจลงักา กฟน.1 เชียงใหม่

1660 288098 00042265 นาย  อดุลย ์  แกว้วงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1661 288111 00181506 นาย  สุรวทิย ์  ชยัทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1662 288218 00213452 นาย  ชาญชยั   พุ่มมาก กฟต.3 ยะลา

1663 288268 00129039 น.ส.  ศุภลกัษณ์   มงคลศิลป์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1664 288284 00077375 นาย  ประพนัธ์   ชยับณัฑิต กฟต.3 ยะลา

1665 288323 00251985 นาง  อารยา   ดุลยาภรณ์ กฟต.3 ยะลา

1666 288349 00411242 นาย  สมยศ   เอียมสอาด กฟน.2 พิษณุโลก

1667 288373 00200039 นาย  สมชาย   เพชรเกตุ กฟต.3 ยะลา

1668 288381 00079763 นาง  กาญจนาพร   ไตรมิตรภาพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1669 288404 00043920 นาย  ทนนท ์  ว่องสาริกิจ กฟน.3 ลพบุรี

1670 288420 00153707 นาย  วชิระ   พิทกัษต์นัสกุล สาํนกังานใหญ่

1671 288496 00336452 นาย  ภกัดี   วงษาพรหม กฟก.3 นครปฐม

1672 288501 00248908 นาย  สุภาพ   กสิวงศ์ กฟต.3 ยะลา

1673 288551 00039715 นาย  ศิริวงศ ์  ศิริพรพิสุทธิ สาํนกังานใหญ่

1674 288577 00051816 นาย  พิษณุพงษ ์  เอกพจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

1675 288585 00185178 นาย  วิทยา   พรหมรักษ์ กฟต.1 เพชรบุรี
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1676 288608 00200966 นาง  ลดาวลัย ์  ยมิปราณี กฟน.1 เชียงใหม่

1677 288658 00291810 นาย  สุระเดช   กาวิละ กฟน.1 เชียงใหม่

1678 288666 00079054 นาย  สมชาย   พยงงาม กฟน.3 ลพบุรี

1679 288674 00239002 น.ส.  ผอ่งใส   สามศรีโพธิแกว้ กฟก.3 นครปฐม

1680 288713 00179034 นาง  วาสนา   ธรรมปราณีสุข กฟก.3 นครปฐม

1681 288739 00244895 นาง  ปราณีต   จกัรมานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1682 288747 00331252 นาง  ศุภธิดา   โชคสถาพร กฟฉ.3 นครราชสีมา

1683 288755 00208528 นาย  เปรม   กาษรสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

1684 288763 00123942 นาง  นฤมล   บุญศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

1685 288797 00160601 นาง  ประภาพรรณ   พูลแสวง กฟน.3 ลพบุรี

1686 288802 00201994 นาง  เกษนีย ์  ส่องประเสริฐ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1687 288810 00042310 นาย  เจม   มณีรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

1688 288828 00211305 นาย  สุพจน์   จนัทร์กอ้น กฟน.1 เชียงใหม่

1689 288878 00197040 นาย  สมเกียรติ   สกุลเจริญสิริ กฟก.2 ชลบุรี

1690 288886 00123601 นาย  ประเสริฐ   เลก็สุวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1691 288925 00058040 น.ส.  ปิยนาถ   เรืองวิสุทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

1692 288975 00141512 น.ส.  ฉนัทิศา   แน่นหนา กฟก.2 ชลบุรี

1693 288983 00279741 นาย  อมรชยั   สุขโกษา กฟน.3 ลพบุรี

1694 288991 00190357 นาย  บุญช่วย   กลวัผดิ กฟก.3 นครปฐม

1695 289010 00196517 นาย  ณฐัวฒิุ   ทฬัหะวาสน์ กฟต.3 ยะลา

1696 289028 00177496 นาง  นยัน์ปพร   ปริวตัรพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

1697 289036 00166893 นาย  ชยัยตุร์   กมุมาระกะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1698 289052 00074527 น.ส.  นวรัตน์   กออวยชยั กฟก.3 นครปฐม

1699 289078 00048625 นาง  อรดี   สาระพล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1700 289094 00089029 นาย  ธานินทร์   ทิมาสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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1701 289117 00199701 นาง  ฐนทักร   ณ ราชสีมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

1702 289133 00176686 นาง  สุภาวดี   สถาพรศิริกุล กฟต.1 เพชรบุรี

1703 289141 00243776 นาย  สาํเริง   นิลแดง กฟก.3 นครปฐม

1704 289175 00196612 น.ส.  ภิรมยพ์ร   ศรีเมือง กฟต.3 ยะลา

1705 289248 00169982 นาย  วิชยั   หนัทยงุ กฟก.1 อยธุยา

1706 289256 00144001 นาย  ประพนัธ์   อาบสุวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1707 289264 00031167 นาย  สราวฒิุ   คุม้ครอง กฟน.3 ลพบุรี

1708 289280 00278854 นาง  นิศาชล   จนัทร์แปลก กฟก.1 อยธุยา

1709 289298 00148223 นาง  ทศันีย ์  สดมุย้ สาํนกังานใหญ่

1710 289303 00157406 นาง  อุไร   ปัญจรัตนากร สาํนกังานใหญ่

1711 289337 00259383 นาย  ชุมพล   เล็กสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

1712 289353 00155254 นาง  จีรนนัท ์  อรุณปรีชาวฒัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

1713 289379 00279664 นาย  สราวธุ   กรีโภค กฟน.3 ลพบุรี

1714 289387 00283510 นาย  ธนพล   อาภรณ์พงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

1715 289418 00237650 นาย  พุทพงษ ์  วงศสุ์วรรณ กฟน.3 ลพบุรี

1716 289434 00203605 นาง  จริยาภรณ์   ธนาศกัดิสิงห์ กฟก.3 นครปฐม

1717 289450 00274200 นาย  สาํฤทธิ   เทพภิรมย์ กฟก.2 ชลบุรี

1718 289507 00271070 นาย  พิมพ ์  สีนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

1719 289557 00158339 นาย  วิรชยั   รังษี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1720 289565 00112644 นาย  สรศกัดิ   สงัขสุ์ข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1721 289573 00270288 นาง  เบญจมาศ   ศรีวิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

1722 289581 00174725 นาย  บณัฑิต   บงัเมฆ กฟน.1 เชียงใหม่

1723 289604 00081853 นาย  อญัเชิญ   ไชยกุมาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1724 289612 00141249 นาง  อาํไพวรรณ   หอมพิกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1725 289638 00184077 นาง  พรภทัร์   บุรพงศ์ กฟน.3 ลพบุรี
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1726 289646 00237569 นาง  กรรัตน์   สกลุชิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1727 289696 00112935 นาย  ไพบูลย ์  โพธิกลาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1728 289701 00130414 นาย  ธีระศกัดิ   ดอนชวนชม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1729 289719 00063029 นาย  ถนอมศกัดิ   ศรีบุญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1730 289727 00178515 นาย  ธีระชยั   พรหมคุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1731 289769 00244077 นาง  ชรินทิพย ์  รงคสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

1732 289777 00034256 นาย  นคร   พูเตม็วงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1733 289793 00181629 นาย  นิทศัน์   ยุน่สมาน กฟก.1 อยธุยา

1734 289858 00042106 นาย  ภูเบศวร์   คาํซาว กฟน.1 เชียงใหม่

1735 289890 00245287 นาง  ลลิตา   เนืองอุดม กฟต.1 เพชรบุรี

1736 289905 00105445 นาย  ภิชาติ   กฤษสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

1737 289913 00132393 นาย  ฐิติณฎัฐ์   สุรพสัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1738 289921 00060308 นาย  อวยชยั   งามจบวิทยานนท์ สาํนกังานใหญ่

1739 289963 00025300 นาย  สุรศกัดิ   ชูเพียร กฟฉ.1 อุดรธานี

1740 289989 00130682 นาย  ประภศัศร   ลายภูษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1741 290003 00227326 นาย  รุจหิรัญ   พนัธยั กฟน.1 เชียงใหม่

1742 290011 00028221 นาย  ธนมงคล   วฒันศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

1743 290029 00162621 นาย  ชูชาติ   เสนาธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

1744 290037 00069152 นาย  สุมิตร   สุยะราช กฟน.1 เชียงใหม่

1745 290061 00218666 นาง  หะลีเมาะ   แวอาลี กฟต.3 ยะลา

1746 290079 00126613 นาย  วิชยั   เติมทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1747 290095 00174789 นาย  สุพจน์   ศรีวงษ์ กฟน.2 พิษณุโลก

1748 290100 00033555 นาง  ศิริพร   กนัคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

1749 290134 00191121 นาย  เสกสรร   สุทธิพรชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1750 290168 00167849 น.ส.  เกตุมณี   อนัสมบติั สาํนกังานใหญ่
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1751 290176 00132743 นาย  ประจวบ   ฝ่ายกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

1752 290184 00187966 นาย  สรสิทธิ   โจทยค์รบุรี กฟฉ.1 อุดรธานี

1753 290192 00214953 นาย  โกศล   ลินดาวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1754 290215 00052735 นาง  พาฝัน   ประจนัตะเสน กฟฉ.1 อุดรธานี

1755 290281 00210004 นาย  ประเสริฐ   มีสาํราญ กฟก.2 ชลบุรี

1756 290304 00023162 นาย  มงคลชยั   ปราชญบ์วร สาํนกังานใหญ่

1757 290312 00286859 น.ส.  นวลพรรณ   บวัเลิศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1758 290338 00148255 นาง  เสาวลกัษณ์   แสงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

1759 290354 00200657 นาง  อุษา   สิริภคันนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

1760 290388 00282041 นาง  ศศิวิภา   อมัพรสิทธิกูล สาํนกังานใหญ่

1761 290401 00042110 นาง  สุเมรี   สุมนวิวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

1762 290419 00032359 นาย  ศิริพงษ ์  เจิมถาวร กฟน.3 ลพบุรี

1763 290427 00026556 นาย  สุริยะ   อินทุดม กฟน.3 ลพบุรี

1764 290435 00231268 นาย  สมนึก   สงวนเนตร กฟก.1 อยธุยา

1765 290443 00283388 นาย  วีริศ   สิทธิเวช สาํนกังานใหญ่

1766 290451 00036262 นาง  จนัทร์จิรา   คุม้ศิริ กฟก.1 อยธุยา

1767 290469 00273668 นาย  อาํนาจ   มีสาํราญ กฟก.1 อยธุยา

1768 290477 00213652 นาง  ฉนัทนา   ชยัสวสัดิถานนท์ กฟก.1 อยธุยา

1769 290516 00090290 นาย  อาํพร   เมืองฮาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1770 290524 00019943 นาย  อภิรัตน์   เฟืองฟู กฟต.1 เพชรบุรี

1771 290590 00032686 นาง  ทรรศพร   สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

1772 290613 00004196 นาย  อิสเรส   เจนศุภการ สาํนกังานใหญ่

1773 290639 00013224 นาย  คมกริช   เสาวิจิตร กฟก.1 อยธุยา

1774 290663 00161475 นาย  พงศกร   ยางสง่า กฟก.3 นครปฐม

1775 290710 00248344 นาย  คาํพอง   บุญธรรม กฟน.3 ลพบุรี
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1776 290728 00205366 นาย  กมลเดช   แกว้ก่า กฟน.3 ลพบุรี

1777 290744 00243449 น.ส.  ณฐัมน   ขาํจิตร กฟต.1 เพชรบุรี

1778 290794 00215468 นาย  สืบพงษ ์  จาํปาเทศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1779 290825 00081562 นาง  มีนา   ดวงเงิน กฟก.1 อยธุยา

1780 290833 00241556 นาง  วรรณา   เกตุสตับรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1781 290914 00073694 นาย  นครชยั   บุตรตามา กฟน.1 เชียงใหม่

1782 290972 00072698 นาย  บรรจง   นอ้ยเศรษฐี กฟต.1 เพชรบุรี

1783 290980 00067900 นาง  นราพร   ภูมิสิริรัฐ กฟต.1 เพชรบุรี

1784 291017 00379103 น.ส.  แกว้มณี   โลกนุเคราะห์ กฟต.1 เพชรบุรี

1785 291025 00194438 นาย  ประกาสิต   สุนนานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

1786 291033 00153866 นาย  นพดล   ภกัดี กฟน.3 ลพบุรี

1787 291075 00238979 นาย  สมชาย   แกว้หมืนไวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

1788 291083 00226998 นาย  เทิดศกัดิ   ปานสุขสานต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1789 291091 00161170 นาย  เดชา   กลดัสาํเนียง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1790 291106 00286695 นาง  จินตนา   ธุระกิจ กฟน.3 ลพบุรี

1791 291114 00282582 นาย  จิตติ   วีระเสถียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

1792 291122 00117480 นาย  พิชยั   แสนสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

1793 291164 00229128 นาย  สุรศกัดิ   กาํมหาวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

1794 291203 00088728 นาย  สมชาย   วิชาเหลก็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1795 291211 00041491 นาย  ศกัดิศรี   เลาห์ทวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1796 291229 00041564 นาง  เสาวลกัษณ์   โพพิทูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1797 291237 00041500 นาง  พชันี   อรรคแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1798 291245 00245041 นาย  สุรพล   ประจนัตะเสน กฟฉ.1 อุดรธานี

1799 291261 00337058 นาย  ณรงค ์  ณ ราชสีมา กฟฉ.1 อุดรธานี

1800 291287 00238347 นาง  สมพร   คงอินทร์ กฟต.3 ยะลา
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1801 291342 00074131 นาย  ไสว   เหล่าวงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

1802 291350 00045263 นาย  วินยั   สงัขแ์กว้ กฟต.3 ยะลา

1803 291368 00092101 นาง  สุภาณี   ยหีวงัเจริญ กฟต.3 ยะลา

1804 291415 00161675 นาย  ไพบูรณ์   สถาพรศิริกุล กฟต.1 เพชรบุรี

1805 291457 00069007 นาย  เกรียงศกัดิ   หทยัวิพุธพงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1806 291473 00101196 นาย  ดุสิต   แกว้สามต่อ กฟน.1 เชียงใหม่

1807 291481 00279941 นาย  มานพ   ตาราช กฟน.1 เชียงใหม่

1808 291512 00220724 นาย  โชคชยั   เนตรทว้ม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1809 291546 00056525 น.ส.  ปวีณา   งามจบวิทยานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1810 291554 00100427 นาย  วีรยทุธ์   มานะศึก กฟก.1 อยธุยา

1811 291562 00082136 นาย  ไกรศรี   ชุมภูเทพ กฟน.1 เชียงใหม่

1812 291570 00219294 นาย  พุฒิพงศ ์  ศานติพงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1813 291588 00280617 น.ส.  ราณี   แดงสีแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

1814 291619 00385338 นาง  ชนดัดา   ปรีชาธนพจน์ กฟก.2 ชลบุรี

1815 291627 00042615 นาย  เกตกานต ์  ชมภูคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

1816 291677 00136115 นาย  ไพฑูรย ์  อินทจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

1817 291716 00008172 น.ส.  ธญัญลกัษณ์   สุนทรภคั สาํนกังานใหญ่

1818 291740 00292311 นาย  ประสงค ์  พืชอุดมผล กฟก.2 ชลบุรี

1819 291758 00241097 นาง  ภนิตา   จนัทร์เพญ็ กฟน.1 เชียงใหม่

1820 291766 00026992 นาย  ธีรศกัดิ   ภมรพล กฟน.3 ลพบุรี

1821 291774 00171763 น.ส.  นวิยา   ตงัคโณบล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1822 291813 00169550 นาง  ปัทมา   อศัวินะกุล กฟก.3 นครปฐม

1823 291821 00207681 นาง  จิราภรณ์   แจ่มโอภาษ กฟน.3 ลพบุรี

1824 291855 00186083 นาง  กฤษณา   นิมิตโภคานนัท์ กฟก.3 นครปฐม

1825 291897 00406845 นาย  ชนินทร์ศกัดิ   สิทธิวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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1826 291910 00218402 นาย  บู๊   ภูมิกระจาย กฟฉ.1 อุดรธานี

1827 291928 00137389 นาย  วิชยั   เชาวศ์รีกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1828 291944 00201958 นาย  อนนัต ์  จงสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1829 291952 00219353 นาย  สรรพชัญ ์  วาณิชวโรตม์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1830 291960 00278531 นาย  สกล   บวับุตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1831 291986 00127491 นาย  จกัรกฤษณ์   มีเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1832 291994 00014157 นาย  จงกล   ขนัแสง สาํนกังานใหญ่

1833 292039 00279078 นาย  สิทธิชยั   นิจจะยะ กฟฉ.1 อุดรธานี

1834 292089 00272985 นาง  ชุติมา   ภกัดีนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

1835 292097 00229273 นาย  ธีรภาพ   เจริญสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

1836 292102 00219058 นาย  สมศกัดิ   กอบกาญจนพฤติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1837 292144 00143782 นาย  ณภทัร   เสนาะพิน กฟก.3 นครปฐม

1838 292152 00058777 นาย  พงษศ์กัดิ   กิงมาลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1839 292186 00064384 นาย  มานิตย ์  สร่างโศรก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1840 292209 00101728 นาง  สุภาพรรณ   พิศาลายน สาํนกังานใหญ่

1841 292217 00234498 นาย  ตอง   เทพทาราคุณ กฟก.1 อยธุยา

1842 292225 00345003 นาง  ปรีมณฑ ์  คงโกมินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

1843 292233 00253828 วา่ที ร.ต.  ธนาศกัดิ   ลิมอุสนัโน กฟต.3 ยะลา

1844 292241 00076733 นาง  อภิญญา   ชมศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1845 292259 00187457 นาย  พีระพงศ ์  ไชยพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1846 292275 00301497 นาย  ณฐัพล   อุบลกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1847 292291 00052571 นาง  กลัยาณี   พงศสุ์วรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1848 292314 00055406 นาย  อนนัต ์  วรแสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1849 292322 00219444 นาง  วิไลรัตน์   มณีโชติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1850 292356 00136674 นาย  กาํชยั   จนัทราศรี กฟฉ.1 อุดรธานี
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1851 292372 00272103 นาย  เกรียงไกร   คลา้ยสงัข์ กฟก.3 นครปฐม

1852 292380 00240514 นาง  รัตนา   พุ่มพึงพุฒ กฟต.1 เพชรบุรี

1853 292437 00045172 นาย  มนูญ   ยอ่งลนั กฟต.3 ยะลา

1854 292445 00077252 นาง  จาํเริญ   อาํภามณี กฟต.3 ยะลา

1855 292479 00070064 นาย  มงคล   กมลพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

1856 292500 00028194 นาย  วีระ   นะนกัวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

1857 292526 00200025 นาย  ณฐัวฒิุ   ตนัตระการสกลุ กฟต.3 ยะลา

1858 292534 00132575 นาย  สุรศกัดิ   หนัสงัข์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1859 292542 00243180 นาง  นธักาญจน์   วงคล่อง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1860 292550 00283938 นาย  หรรษา   สวสัดิโรจน์ กฟต.3 ยะลา

1861 292568 00149629 นาง  พิมพวรรณ   เทียนทุมพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

1862 292576 00102415 นาย  ธเนศ   รักษาแกว้ กฟต.3 ยะลา

1863 292584 00133244 นาย  กฤษ   อภิญญากุล กฟก.1 อยธุยา

1864 292592 00261873 นาย  วนัชยั   บวัเผอืน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1865 292615 00044708 น.ส.  สรัญญานี   อินทรปัญญา สาํนกังานใหญ่

1866 292649 00026201 นาย  อภิวฒิุ   กลมกนั กฟน.3 ลพบุรี

1867 292657 00172628 นาง  สมกมล   คาํวิโส กฟก.1 อยธุยา

1868 292665 00281172 นาย  ขจรศกัดิ   สุขสวสัดิ กฟน.2 พิษณุโลก

1869 292681 00233133 นาง  กมลชนก   บุญมา สาํนกังานใหญ่

1870 292699 00098111 นาง  ชวนพิศ   พุชประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

1871 292746 00215854 นาย  สุชาติ   ปลูกชาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

1872 292770 00193246 นาง  วาทิตยา   ฑูรยนุ์ชิต กฟฉ.3 นครราชสีมา

1873 292796 00102192 นาย  ชาญชยั   คงอินทร์ กฟต.3 ยะลา

1874 292801 00161570 นาย  สุเมธ   ขนุอินทร์ กฟต.3 ยะลา

1875 292835 00233979 นาย  นิพนธ์   จนัทร์ชืน กฟก.2 ชลบุรี
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1876 292893 00221275 นาย  เอกพล   พงษแ์สวง กฟต.1 เพชรบุรี

1877 292940 00033973 นาย  สมบติั   มาละแซม กฟน.1 เชียงใหม่

1878 292982 00159971 นาย  อดุลย ์  พงษส์มชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

1879 293019 00085825 นาย  สมาน   พรมสาร กฟฉ.1 อุดรธานี

1880 293069 00275765 นาง  บุญมี   อินทรภกัดี กฟต.1 เพชรบุรี

1881 293085 00206926 นาย  อภิรักษ ์  เอียมสกลุ กฟก.3 นครปฐม

1882 293116 00143855 นาย  เจริญ   แววขาว กฟก.3 นครปฐม

1883 293124 00227194 นาย  ประชุม   พนัธ์เรือง กฟก.3 นครปฐม

1884 293166 00048566 นาย  ทองอินทร์   วรสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1885 293174 00081471 นาย  ธีระเดช   ไทยคุรุพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

1886 293190 00058886 นาย  อิทธิพล   ภูปุย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1887 293213 00125803 นาย  มานิต   วงคส์ถาน กฟน.1 เชียงใหม่

1888 293221 00242025 นาย  วิจิตร   นวลแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

1889 293271 00358030 นาย  ประยรู   บุตรพา กฟก.3 นครปฐม

1890 293302 00213234 นาย  บุญธรรม   หิรัญพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

1891 293336 00230317 นาย  ชยพล   พนัพวัธนกฤต กฟต.1 เพชรบุรี

1892 293344 00285899 นาย  ศุภชยั   คมขาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1893 293352 00223831 นาย  ชยัภทัร   แสนวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1894 293360 00234557 นาย  วรวิทย ์  ทองพนงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1895 293378 00184140 นาย  อุทิศ   อุทรา กฟน.1 เชียงใหม่

1896 293394 00068297 นาย  วฒิุชาติ   ประดบัวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

1897 293409 00122564 นาย  เชิด   สุขสาํแดง กฟน.3 ลพบุรี

1898 293417 00013347 นาย  ไพศาล   งามสมจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

1899 293425 00119496 นาง  ลิตา   วงศวิ์วฒัน์  อตัตะพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1900 293467 00111002 นาย  พีระพล   พรหมพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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1901 293506 00081330 น.ส.  ภาพิมล   รัตนบุรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1902 293514 00269885 นาย  สนัทศัน์   ศรีแสงอ่อน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1903 293522 00187425 นาย  ประสิทธิพงษ ์  สุนทรศารทูล กฟน.3 ลพบุรี

1904 293530 00203528 นาย  สงวนศกัดิ   แกว้ปลงั กฟก.1 อยธุยา

1905 293548 00102988 นาย  สุมิทธิ   ฤทธินุ่ม กฟต.1 เพชรบุรี

1906 293556 00127528 นาย  วชัระ   ไชยราช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1907 293572 00289225 นาย  ธีรยทุธ์   เจะสอเหาะ กฟต.3 ยะลา

1908 293580 00029336 นาย  ปวเรศ   ปิยวาทการ กฟต.3 ยะลา

1909 293598 00172678 นาง  ศิราณี   กงเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

1910 293629 00281572 นาย  เกรียงศกัดิ   หงษชุ์มแพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1911 293645 00126986 นาง  วิระวรรณ์   สนิมทอง กฟต.3 ยะลา

1912 293653 00058686 น.ส.  ณชัฐิการิ   อมจักลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1913 293695 00073903 นาง  ธนพรรณ   คงอินทร์ กฟก.1 อยธุยา

1914 293718 00046514 นาย  พีรพล   วีระพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

1915 293742 00221798 นาย  จรรยา   วฒันกุล สาํนกังานใหญ่

1916 293815 00062732 นาย  ณฐัวรรธน์   อคัรรุ่งเรืองกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

1917 293823 00173210 นาย  สมัฤทธิ   โชติบณั สาํนกังานใหญ่

1918 293857 00015012 นาย  ปราโมทย ์  สุดทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

1919 293881 00195452 นาย  ยทุธนาพนัธ์   ฉายพึง กฟต.1 เพชรบุรี

1920 293938 00181538 นาย  สุชาติ   ประสพสินธ์ุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1921 293946 00292248 นาย  วรรณชยั   พนัธุสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

1922 293988 00140207 นาย  พชัภณ   ภู่ธนพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

1923 293996 00111939 นาย  ดนยั   เฉลยหมู่ กฟก.1 อยธุยา

1924 294007 00115210 นาย  เศกสรรค ์  จนัทร์คลอ้ย กฟก.1 อยธุยา

1925 294015 00160879 นาย  เอกฤทธิ   กู่ชยัภูมิ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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1926 294031 00118840 นาย  สุนทร   หยูเ่ถาว์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1927 294049 00090418 นาย  บุญจนัทร์   บุญเกษม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1928 294057 00047306 นาย  ชยัยนต ์  ไผโ่สภา กฟฉ.1 อุดรธานี

1929 294099 00186879 นาง  จนัทร์เจา้   สุวพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1930 294146 00138367 นาย  เจริญ   ศรีอรุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1931 294162 00137616 นาย  ทวีศกัดิ   ศรีสุรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1932 294170 00243617 นาย  สุวชัต ์  บุนนาค สาํนกังานใหญ่

1933 294188 00014098 นาง  ปารดา   ใยวิจิตร สาํนกังานใหญ่

1934 294196 00011890 นาย  สนองชยั   ฤกษศ์รี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1935 294251 00140952 นาย  ณฐัวฒิุ   นิยมธรรม กฟก.1 อยธุยา

1936 294269 00085275 นาย  เจษฎา   อาราม สาํนกังานใหญ่

1937 294277 00121063 นาง  เปรมจิตต ์  ชีวเสถียรชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

1938 294324 00183994 นาย  เสรี   ต๊ะวนั สาํนกังานใหญ่

1939 294340 00237769 นาย  ธีระ   สมพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

1940 294358 00151191 นาย  สกล   หล่อยดา กฟน.1 เชียงใหม่

1941 294382 00114828 นาย  สมชาย   คาํสี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1942 294405 00036399 นาย  สมชาย   ชาํนิเขตรการ กฟก.1 อยธุยา

1943 294413 00016472 นาง  วลยัลกัษณ์   ชินบุรี กฟก.1 อยธุยา

1944 294421 00116711 นาง  เบญจา   จนัทรรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

1945 294455 00212165 น.ส.  ปริสุทธิ   ทองปานดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1946 294489 00075600 นาง  กลัยา   จินเดหวา กฟต.3 ยะลา

1947 294510 00251058 นาย  จงกล   สิทธิคง กฟต.1 เพชรบุรี

1948 294528 00055115 น.ส.  อภิรดี   พิมลบรรยงก์ กฟน.1 เชียงใหม่

1949 294552 00202063 นาง  จรูญศรี   ทฬัหะวาสน์ กฟต.3 ยะลา

1950 294560 00346940 นาย  รุ่งโรจน์   เรืองทวีป กฟต.3 ยะลา
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1951 294594 00102229 นาง  กนกพร   จนัทมุณี กฟต.3 ยะลา

1952 294609 00125708 นาย  สมบติั   สารทอง กฟน.1 เชียงใหม่

1953 294633 00019670 นาย  เกรียงศกัดิ   ทองมา กฟก.1 อยธุยา

1954 294667 00094480 นาย  อดุลย ์  แกว้มณีแสง กฟน.1 เชียงใหม่

1955 294683 00060017 นาง  เตือนใจ   ลาํใย กฟก.3 นครปฐม

1956 294706 00266637 นาย  สมพงศ ์  พกัเงา้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1957 294756 00286295 นาย  สิทธิศกัดิ   นนัตะโรหิต กฟก.1 อยธุยา

1958 294772 00152074 นาย  บุญช่วย   มอญไข่ กฟน.1 เชียงใหม่

1959 294780 00109976 นาย  สุชาติ   ยศชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

1960 294798 00235430 นาย  ประกอบ   สุภาผล กฟก.1 อยธุยา

1961 294845 00135173 นาย  เอกรินทร์   อินทนนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

1962 294853 00190739 นาง  อุบล   ละชวั กฟฉ.1 อุดรธานี

1963 294861 00314315 นาย  ชาญณรงค ์  จุมพรหม กฟก.3 นครปฐม

1964 294887 00240714 นาย  สาํเนาว ์  นกหงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

1965 294895 00189518 น.ส.  อชัลีย ์  นอ้มธรรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

1966 294918 00005706 นาง  ธนาภรณ์   บุญอยู่ สาํนกังานใหญ่

1967 294926 00254692 นาง  วราภรณ์   สุวรรณปัญญากุล กฟก.3 นครปฐม

1968 294942 00234898 น.ส.  ศิริกุล   เกิดสืบ กฟต.1 เพชรบุรี

1969 294992 00054696 นาย  มนสัชยั   พานสมัฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

1970 295003 00224223 นาย  ไพฑูรย ์  จาํปา กฟต.3 ยะลา

1971 295011 00079377 นาย  จกัรพงษ ์  จนัทะสิม กฟฉ.1 อุดรธานี

1972 295053 00280053 นาย  ประสพ   ชูทอง กฟต.3 ยะลา

1973 295087 00157806 น.ส.  เสาวนีย ์  พฒันยนิดี กฟก.2 ชลบุรี

1974 295118 00243049 นาย  ธีระ   อภิรักษเ์สนา กฟต.3 ยะลา

1975 295134 00133935 นาย  กอ้งเกียรติ   ทองรัตนะ สาํนกังานใหญ่
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1976 295150 00362718 นาย  สุรสิทธิ   เส็งสาย กฟก.3 นครปฐม

1977 295168 00172278 น.ส.  มณีรัตน์   กนัตะเพง็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1978 295176 00251799 นาย  วีรพล   รัตนสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

1979 295192 00294204 นาย  ชูชีพ   ริมธีระกลู กฟก.3 นครปฐม

1980 295215 00042738 นาย  ธวชัชยั   วงคง์าม กฟน.1 เชียงใหม่

1981 295231 00120467 นาย  จงจิตร   สิงห์ทองไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

1982 295265 00242952 นาย  วีรวฒิุ   สุภาพวานิช สาํนกังานใหญ่

1983 295273 00004237 นาย  มนตรี   ภูงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1984 295281 00194810 นาย  พนัเลิศ   บุญประสงค์ สาํนกังานใหญ่

1985 295299 00119323 นาย  เกียรติศกัดิ   จารุเกียรติกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1986 295320 00220788 นาย  สมเกียรติ   นาคีสถิตย์ กฟน.3 ลพบุรี

1987 295338 00059987 นาง  พิมพนิ์ภา   เอกจิตต์ สาํนกังานใหญ่

1988 295346 00246388 นาย  ศุภชยั   ภกัดี กฟต.3 ยะลา

1989 295354 00241560 นาง  คมนรัตน์   พลชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1990 295419 00214753 นาย  ทวน   โตวฒัน์นิมิต กฟน.1 เชียงใหม่

1991 295435 00229805 นาย  มาโนช   นิคมขาํ กฟน.3 ลพบุรี

1992 295469 00105504 นาย  ชยัยทุธ   ทองสีงามตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1993 295477 00003481 นาง  กชพร   จนัทร์เชย กฟน.3 ลพบุรี

1994 295493 00029536 นาย  จรูญ   เรณูมาศ กฟต.3 ยะลา

1995 295508 00201071 นาย  กฤษฏา   วฒันานนัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

1996 295516 00207718 นาย  ทวีศกัดิ   พุทธิแกว้ กฟน.2 พิษณุโลก

1997 295524 00278113 นาง  สณัศิณี   เพชรรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1998 295540 00075119 นาง  พุทธพร   จิตร์พาณิชย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1999 295558 00232246 นาย  โชคดี   แกว้เจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2000 295613 00071733 น.ส.  ธารแกว้   กีรตินพดล กฟฉ.1 อุดรธานี
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2001 295621 00279737 นาย  ณฐัพงษ ์  ขนุทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2002 295639 00017369 นาง  อรสา   จิตโภคาบาํรุง กฟก.3 นครปฐม

2003 295689 00158343 นาย  เดชาวตั   ไมตรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2004 295702 00280821 นาย  ประทีป   ไชยเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2005 295710 00139581 นาย  อดิเรก   อาจสูงเนิน กฟก.3 นครปฐม

2006 295728 00082572 นาง  วรรณี   สุขเจริญ กฟก.1 อยธุยา

2007 295736 00005142 นาง  จนัทร์เพญ็   ภาชนะ สาํนกังานใหญ่

2008 295744 00377183 นาย  วินยั   หวงัวีระ กฟก.1 อยธุยา

2009 295809 00127714 นาย  ไพฑูรย ์  สิทธิพิสยั กฟฉ.1 อุดรธานี

2010 295817 00024895 นาง  เพญ็นภา   แสนลาวณัย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2011 295825 00286227 นาย  พิสรรค ์  กาบมาลา กฟก.3 นครปฐม

2012 295833 00025869 สิบเอก  ฉตัรมงคล   เสมคาํ สาํนกังานใหญ่

2013 295859 00128833 นาย  สุทิน   พรหมเขต กฟฉ.1 อุดรธานี

2014 295875 00061304 นาย  ประยรู   ขนุเศรษฐ์ กฟต.3 ยะลา

2015 295883 00064352 นาย  สมส่า   ทองทิพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2016 295891 00228954 นาย  ต่อศกัดิ   ขนุเมือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2017 295914 00023403 นาง  รัชนี   โกมลสุทธิ สาํนกังานใหญ่

2018 295930 00005774 นาง  ศิริสม   เอมสมบติั สาํนกังานใหญ่

2019 295948 00006920 นาง  กมลพร   พจนาคม สาํนกังานใหญ่

2020 295964 00031480 นาย  กิตติรัตน์   จาํปาทิพย์ กฟน.3 ลพบุรี

2021 295980 00087390 นาย  ไพโรจน์   พรรณจาํปา กฟก.1 อยธุยา

2022 296033 00235371 นาย  สมสิทธิ   รัตนภกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2023 296059 00234234 นาย  ธนกร   วิสมล กฟก.2 ชลบุรี

2024 296083 00190757 นาย  ณฐัพงศ ์  ฉาํชืน กฟก.1 อยธุยา

2025 296091 00218743 นาย  ชนินทร์   ละมงัทอง กฟต.1 เพชรบุรี
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2026 296106 00145116 นาย  นรุตมช์ยั   เกษมณี กฟก.3 นครปฐม

2027 296122 00036426 นาย  ดาํรงค ์  มุสิกวตัร์ กฟต.1 เพชรบุรี

2028 296130 00204756 นาย  ทวีวฒัน์   ผลเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

2029 296148 00180487 นาย  ธีระ   หนูเลก็ กฟก.2 ชลบุรี

2030 296156 00171545 นาย  นพดล   มะจะกรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

2031 296172 00237373 นาย  ประจกัษ ์  อาํศรี กฟน.3 ลพบุรี

2032 296198 00208314 นาย  พนัศกัดิ   เล่นวารี กฟก.3 นครปฐม

2033 296229 00291492 นาย  ลือเกียรติ   สืบสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

2034 296237 00081980 นาย  วสนัติ   จนัทร์หา สาํนกังานใหญ่

2035 296253 00177864 นาย  วิพุทธ์   ชาติวฒันานนท์ กฟก.3 นครปฐม

2036 296261 00239793 นาย  วีรเชษฐ   คลา้ยทอง กฟก.1 อยธุยา

2037 296279 00101287 นาย  วรพล   พิทกัษว์งษโ์ยธิน กฟต.1 เพชรบุรี

2038 296287 00189568 นาย  ปฐมพชัร์   พนัธุ์พืช กฟก.1 อยธุยา

2039 296300 00226461 นาย  รัชพล   ลิมสงวน กฟก.3 นครปฐม

2040 296318 00289025 นาย  สนัติชยั   ภู่ศรี กฟก.1 อยธุยา

2041 296326 00005633 นาย  สเฐียรพงศ ์  ฤทธิเรืองเดช สาํนกังานใหญ่

2042 296334 00081085 นาย  สุณชัวนนัท ์  สุวรรณรงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2043 296350 00331125 นาย  เขมวนัต ์  สุดกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

2044 296368 00113068 นาย  สุภาพ   พูลสาํราญ กฟก.3 นครปฐม

2045 296376 00173115 นาย  เสนีย ์  ศรีมงคล กฟก.3 นครปฐม

2046 296384 00161984 นาย  อนุวติั   อุไรวาท กฟต.1 เพชรบุรี

2047 296392 00236840 นาย  อภิชาติ   มีชาญ กฟน.1 เชียงใหม่

2048 296407 00084679 นาย  ชิษณพงศ ์  ดอกไม้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2049 296423 00006857 น.ส.  จิรวฒัน์   เชือชาญพล กฟก.2 ชลบุรี

2050 296449 00028144 นาย  ศรชาญ   คนัธรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่
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2051 296473 00250325 นาย  จกัรพล   แสนวิทยากร กฟน.2 พิษณุโลก

2052 296512 00241542 นาย  ไชยวฒิุ   สิทธิศกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2053 296538 00218907 นาง  กลุจิรา   ชาวอบทม สาํนกังานใหญ่

2054 296546 00163809 น.ส.  ภทัรียา   อ่อนพุทธา สาํนกังานใหญ่

2055 296596 00146308 นาง  อุษา   แกว้คง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2056 296601 00181992 นาย  สนัติ   งามชืน กฟก.3 นครปฐม

2057 296627 00091478 น.ส.  อรัญญา   วิทยาเศรษฐกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2058 296651 00093284 นาย  สุวรรณ   อาํพนัธ์รัตน์ กฟก.1 อยธุยา

2059 296669 00143219 น.ส.  สุภาพร   เนียมรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2060 296685 00105081 นาย  ณฐัเจตน์   เจริญโภคราช สาํนกังานใหญ่

2061 296716 00228540 นาง  ขนิษฐ์   จินะดิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2062 296732 00225124 นาย  สจัจะ   คงทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2063 296740 00089124 นาง  กนิษฐา   สกลุตียาพนัธุ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2064 296766 00134981 นาย  ณฐัพงษ ์  ยงัอภยั กฟต.3 ยะลา

2065 296782 00010412 นาย  ฉลอง   โพธิทอง กฟก.3 นครปฐม

2066 296790 00062778 นาย  ธนกฤต   วรรณกาล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2067 296805 00137761 นาง  นฤมล   ทาปศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2068 296821 00151519 นาย  มนสั   นนัตา กฟน.1 เชียงใหม่

2069 296871 00078317 นาย  ภาคภูมิ   ตาปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

2070 296897 00176995 นาง  สายสวาท   สุริยะ กฟน.1 เชียงใหม่

2071 296910 00085716 นาง  ปินผกา   เชือชาญพล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2072 296928 00245346 นาง  สุภาวดี   สุขคุม้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2073 296994 00197268 นาง  สุพตัรา   รักเดช กฟก.1 อยธุยา

2074 297013 00240223 นาย  ปรีชา   ริงคณานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2075 297063 00140039 นาง  บงัอร   สอาดเอียม สาํนกังานใหญ่
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2076 297071 00016531 น.ส.  สรัญญา   ธรรมกิติราษฎร์ สาํนกังานใหญ่

2077 297144 00123047 นาย  โสภณ   เหมือนแกว้ กฟก.1 อยธุยา

2078 297152 00115410 นาย  ชาํนาญ   บาํรุงกิจ กฟก.1 อยธุยา

2079 297160 00192909 นาย  กิจติพงษ ์  เฉลยฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

2080 297178 00100681 นาย  ธนรัตน์   เฉลิมรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

2081 297186 00266128 นาย  นพพร   วงศสุ์ขดี กฟก.1 อยธุยา

2082 297194 00065003 นาย  ธนูศกัดิ   ดอกดวง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2083 297241 00138026 นาย  ดรุณ   สุจริต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2084 297275 00224005 นาย  ธนากร   ไชยสงคราม กฟก.3 นครปฐม

2085 297322 00245546 นาย  พนัธวฒัน์   เกตศกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2086 297330 00117058 นาย  สุทธินนัท ์  พอสอน กฟก.1 อยธุยา

2087 297348 00187857 นาย  ปิยะวฒัน์   สิงหนุต กฟฉ.3 นครราชสีมา

2088 297364 00224196 นาง  ชุตินนัทน์   พลเดช กฟต.3 ยะลา

2089 297380 00009550 นาง  ศศินนัท ์  ไวถนอมสตัว์ สาํนกังานใหญ่

2090 297403 00007758 นาย  พีรพงศ ์  มากบุญสวาสดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

2091 297411 00083069 นาย  นิพนธ์   วงศดี์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2092 297445 00389469 นาง  อรุณี   พรหมทะสาร กฟฉ.1 อุดรธานี

2093 297487 00100677 นาย  สืบศกัดิ   วิธวาศิริ กฟก.1 อยธุยา

2094 297500 00100590 นาง  ณฎัฐ์ธนนั   จนัทร์เรือง กฟก.1 อยธุยา

2095 297526 00182693 นาง  นรารัตน์   ฉวัรัตนกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2096 297568 00220215 นาย  วรพล   สุทธิไกร กฟก.3 นครปฐม

2097 297576 00133812 นาง  วิมลวรรณ   บุญถนอม กฟก.1 อยธุยา

2098 297584 00060512 นาย  สยาม   กิตยาภิรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

2099 297607 00110492 นาง  กายสิทธิ   ปราการะนนัท์ สาํนกังานใหญ่

2100 297615 00044221 นาง  จนัทกานต ์  ถิระวฒัน์ สาํนกังานใหญ่
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2101 297631 00251321 นาย  ศกัดา   มหทัธนานนท์ กฟก.3 นครปฐม

2102 297657 00089374 นาย  เฉลิมศกัดิ   จิตตเ์พช็ร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2103 297673 00056048 นาย  คณิต   นนัตาวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

2104 297699 00105463 นาย  ณิฐิพตัร   พงธ์ทตัธนนัชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2105 297712 00050747 นาย  ธีรวฒัน์   อาํปลอด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2106 297738 00024940 นาง  กนกรัตน์   ฉิมดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2107 297746 00343538 นาย  สถาบนั   จนัทร์บุญลาภ กฟต.3 ยะลา

2108 297788 00010430 นาย  ธรรมนูญ   สาํราญเกษ สาํนกังานใหญ่

2109 297801 00016640 น.ส.  ยคุลธร   ชยัวิรัตนะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2110 297835 00013383 นาง  อรวรรณ   อาํพนัสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

2111 297843 00108439 นาย  สถิต   บุตรโยจนัโท กฟฉ.1 อุดรธานี

2112 297851 00062932 นาง  สุดาวรัตน์   โกศลัวิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2113 297877 00112717 นาย  สุวดัดี   อุดคาํเทียง กฟฉ.1 อุดรธานี

2114 297885 00228918 นาง  เปาวเรศ   บุตตะพรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2115 297940 00248067 นาย  วิชยั   ไกรศรีวรรธนะ กฟฉ.1 อุดรธานี

2116 298019 00065512 นาย  วิเชียร   ปัญญาวานิชกุล สาํนกังานใหญ่

2117 298051 00290278 นาย  ชูชาติ   ชยัอุดม กฟก.1 อยธุยา

2118 298085 00248944 นาย  ราชิณะ   คงคานอ้ย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2119 298093 00283360 นาย  มนตรี   ยนัตรวฒันา กฟฉ.3 นครราชสีมา

2120 298108 00238442 นาย  สมปอง   ดาํรงอ่องตระกูล กฟก.2 ชลบุรี

2121 298116 00267938 นาย  จรูญศกัดิ   นาคคลา้ม กฟน.3 ลพบุรี

2122 298132 00016636 นาย  พีระพล   ปูรณะโชติ กฟก.2 ชลบุรี

2123 298158 00213725 นาย  วรวฒัน์   ฉาํเฉียวกุล สาํนกังานใหญ่

2124 298182 00239375 นาง  ปรียนิตย ์  ทบัแถม กฟต.1 เพชรบุรี

2125 298190 00094076 นาง  นิติมา   สุวรรณกิจ กฟต.3 ยะลา
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2126 298205 00026942 นาง  ชมนาด   พรหมมา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2127 298213 00173133 นาย  เกรียงศกัดิ   เดชทพั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2128 298221 00208532 นาย  ชนธญั   แกว้แกมเพช็ร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2129 298239 00282019 นาง  ศิวพร   ไชยพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2130 298263 00180655 นาง  สุนนัท ์  พนัธ์บุญเกิด กฟก.1 อยธุยา

2131 298271 00023853 นาง  มาลยั   คาํสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

2132 298289 00073949 นาง  สมคิด   ธาํรงศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

2133 298310 00094430 นาย  มโนภินิเวศ   ใยมุง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2134 298336 00027984 นาง  ฉลอง   เวียงโอสถ กฟน.1 เชียงใหม่

2135 298378 00086217 น.ส.  ณปภชั   บุณยะภกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

2136 298386 00029518 นาง  อิงอร   กระจ่างโรจน์ กฟต.3 ยะลา

2137 298425 00286722 นาย  นฤพนธ์   ไชยพงษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2138 298433 00029340 นาย  วิจิตร   บุญกลาง กฟต.3 ยะลา

2139 298441 00129025 นาง  อารีวรรณ   แกว้ประดบั กฟฉ.1 อุดรธานี

2140 298467 00173010 นาย  กรัณยพ์ล   จียะพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

2141 298506 00191630 นาง  วงษวิ์ภา   นิมเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

2142 298514 00107342 นาย  วรวฒิุ   เมธาบุตร สาํนกังานใหญ่

2143 298564 00027689 นาง  สุกญัญา   ศรีเจริญ สาํนกังานใหญ่

2144 298598 00217379 นาง  พาชืน   ลาภสมบูรณ์ชยั สาํนกังานใหญ่

2145 298611 00152488 นาง  สินีรัชต ์  แกว้ทะเล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2146 298645 00073185 นาย  สมพร   สงัขข์าว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2147 298653 00128138 นาย  สนธยา   ไมเ้รียง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2148 298661 00211341 นาย  ศกัดา   อมรเวช กฟฉ.1 อุดรธานี

2149 298695 00085334 นาย  อรรถพล   จรัสวิทิตธาํรง สาํนกังานใหญ่

2150 298700 00014939 นาย  รังสรรค ์  ศรีสกุล สาํนกังานใหญ่
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2151 298718 00254410 นาง  ศิริวรกานต ์  ปัญโญวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2152 298742 00011959 นาง  สะคราญ   วชัรพงศว์ณิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

2153 298784 00231040 นาย  บุญชนะ   ไชยสมบูรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2154 298792 00106514 นาง  จนัทร์เพญ็   ประทุมแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

2155 298807 00098402 นาย  อลงกรณ์   แกว้ประเสริฐ กฟต.3 ยะลา

2156 298815 00051216 นาย  สุวิทย ์  การิมล๊า กฟก.3 นครปฐม

2157 298857 00068556 นาง  ธนวรรณ   ดวงตะวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2158 298865 00161643 นาย  สมพงศ ์  ใจห้าว กฟต.3 ยะลา

2159 298899 00027784 นาง  กรรณิการ์   ศรีกสิพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

2160 298904 00177723 นาย  ไพโรจน์   ปลงัดี กฟก.3 นครปฐม

2161 298938 00106469 นาง  ลดัดาวลัย ์  สุทธิพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2162 298946 00137416 นาง  ปริยา   เรืองเสรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2163 298970 00077793 นาย  ไพรัช   เรืองฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

2164 299007 00228813 นาย  วีระวธุ   ศิริรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

2165 299015 00418076 นาย  พะเยาว ์  ทองเพง็ กฟน.2 พิษณุโลก

2166 299031 00118131 นาย  เพทาย   อุตสานนท์ กฟก.3 นครปฐม

2167 299049 00314856 นาย  ยรรยง   เสนานุช กฟน.3 ลพบุรี

2168 299057 00152456 นาย  ดาํรงค ์  อู่ผลเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2169 299065 00067132 น.ส.  มณีรัตน์   แววมณี กฟก.1 อยธุยา

2170 299073 00159462 น.ส.  สุธาทิพย ์  โต๊ะเอียม กฟฉ.3 นครราชสีมา

2171 299081 00014911 นาย  พนัธ์กุล   กระจ่างพจน์ สาํนกังานใหญ่

2172 299120 00158389 นาย  สมัฤทธิ   มีธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2173 299138 00270888 นาย  เศรษฐีการ   สงัขะทิพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2174 299146 00111311 นาย  พิพฒัน   รสโหมด กฟน.3 ลพบุรี

2175 299154 00094826 นาย  สมบูรณ์ทรัพย ์  ถิตยผ์าด กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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2176 299162 00344675 นาง  สายฝน   โพธิแกว้ กฟก.3 นครปฐม

2177 299196 00170894 นาง  ธญัญรัตน์   ลอ้ทนงศกัดิ สาํนกังานใหญ่

2178 299227 00197159 นาง  จารุวรรณ   อือศรีวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2179 299235 00150236 นาย  กระจ่าง   กองศรีมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2180 299243 00292111 นาย  สมชาติ   สมสา สาํนกังานใหญ่

2181 299269 00174539 นาย  กิตติกร   จิตนารินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

2182 299277 00162330 นาย  ธรณิศ   พรายจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

2183 299308 00231036 น.ส.  ภูสุดา   สงคศิริ สาํนกังานใหญ่

2184 299316 00088132 นาง  ศศิวิมล   พานิชถาวร กฟฉ.1 อุดรธานี

2185 299324 00058868 นาย  ชยัฤทธิ   สุริวาล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2186 299358 00165506 นาง  ณฐัญา   ลาํดบัวงศ์ สาํนกังานใหญ่

2187 299366 00286863 นาย  สาํคญั   แสนทวีสุข สาํนกังานใหญ่

2188 299374 00098993 นาย  จกัร์กฤช   กรัพณานนท์ สาํนกังานใหญ่

2189 299382 00034292 นาย  รวินท ์  จนัทร์ตา กฟน.1 เชียงใหม่

2190 299390 00218252 นาย  ประภาส   แสนยศ กฟน.1 เชียงใหม่

2191 299405 00134486 นาย  อนนัต ์  เศรษฐสกุลชยั กฟต.1 เพชรบุรี

2192 299421 00020596 น.ส.  รังสิมา   ทดัมนั กฟต.1 เพชรบุรี

2193 299439 00060176 นาง  ไพรัตน์   ธมัมารักขิตานนท์ กฟก.1 อยธุยา

2194 299447 00071238 นาย  ชาญชยั   เรืองศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

2195 299471 00224928 นาย  นรินทร์   เขียนประสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

2196 299552 00104603 นาย  เฉลิม   โตอุรวงศ์ สาํนกังานใหญ่

2197 299578 00030698 นาย  เพทาย   ชะบา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2198 299586 00063110 นาย  ปรีชา   ปัดสา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2199 299594 00201285 นาย  อนนัต ์  คาํบุศย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2200 299609 00256494 นาย  ประสิทธิ   พระศรี กฟก.1 อยธุยา
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2201 299625 00245300 นาย  ชยัยทุธ์   พงศศ์รีโรจน์ กฟต.3 ยะลา

2202 299633 00091464 น.ส.  กนกพร   นาคอุดม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2203 299659 00034660 นาย  พศวีร์   สงวนทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

2204 299675 00159303 นาย  สมศกัดิ   อุทยัวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

2205 299706 00118127 นาย  ไพวลัย ์  เจียวท่าไม้ กฟก.3 นครปฐม

2206 299714 00210181 นาย  ปรีดา   เกตรา กฟก.2 ชลบุรี

2207 299780 00061572 นาย  กฤษณ์   ทองแผ่ กฟฉ.1 อุดรธานี

2208 299798 00159599 นาง  สุโรจนา   ฉวีวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

2209 299837 00166493 นาย  อาํนวย   ลกัษณาวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

2210 299861 00227621 นาย  วลัลภ   สุวรรณศรี กฟก.3 นครปฐม

2211 299887 00054541 นาย  ชยัวฒัน์   ศิลมฐั กฟก.2 ชลบุรี

2212 299918 00124875 นาย  ชลทั   สุคนธสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2213 299926 00174848 นาย  ประเสริฐ   ชุมภูศรี กฟน.1 เชียงใหม่

2214 299950 00005051 นาย  ศตพร   กาญจนต่อสกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2215 299992 00064134 นาง  เพญ็ประภาลกัษณ์   ลกัษณะงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2216 300010 00137561 นาง  ปทุมทิพย ์  โพธิศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2217 300028 00047415 นาง  ประยรู   ดอนชวนชม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2218 300044 00185514 นาย  เลก็   พลภกัดี กฟต.3 ยะลา

2219 300052 00052876 นาง  นฤมล   จึงเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

2220 300159 00242584 นาย  ชานน   อนนัตบุรี สาํนกังานใหญ่

2221 300167 00096646 นาง  นคัมน   อกัษรจรรยา กฟฉ.1 อุดรธานี

2222 300175 00082922 นาง  นนัทยา   ยศเมฆ กฟฉ.1 อุดรธานี

2223 300183 00030070 นาง  วนัเพญ็   เจียมจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

2224 300191 00061118 นาง  สุชินี   สวามิภกัดิ กฟต.3 ยะลา

2225 300214 00009150 นาย  วีระ   สมวี กฟก.1 อยธุยา
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2226 300248 00257531 นาย  สุพจน์   อาจหาญ กฟน.3 ลพบุรี

2227 300256 00235785 น.ส.  ใจทิพย ์  โอชภทัร กฟก.2 ชลบุรี

2228 300272 00117808 นาย  ธราธร   รุ่งเรือง กฟน.2 พิษณุโลก

2229 300280 00033264 นาง  ผาสุข   สาลีเวียง สาํนกังานใหญ่

2230 300303 00257581 นาย  สมชาย   มาบณัฑิตย์ กฟก.3 นครปฐม

2231 300311 00239143 นาย  ศาศวตั   ควรประกอบกิจ กฟก.3 นครปฐม

2232 300337 00200493 น.ส.  กฤตยชญก์ุล   อยัยะพงศก์ลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

2233 300353 00217660 นาง  ณภสัสร   สมิตินทุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2234 300361 00235717 นาย  ปรีชา   ศรีพงษเ์สริฐ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2235 300387 00161239 นาง  เหมรัตน์   ไชยลา กฟก.3 นครปฐม

2236 300418 00048752 นาย  นพดล   บวัทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2237 300426 00109867 นาย  สมนึก   ลีลาศสง่างาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2238 300442 00112626 นาย  พิษณุ   แสนคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2239 300450 00100659 นาย  ธนพฒัน์   ทรงชน กฟก.1 อยธุยา

2240 300492 00404861 นาย  นิยม   กิจเฉลา สาํนกังานใหญ่

2241 300604 00099212 นาย  สาํเนียง   ปินสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

2242 300646 00229528 นาย  สิรวชิญ ์  ชาวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2243 300654 00267629 นาง  ทองมุข   อินทพรหม กฟก.3 นครปฐม

2244 300662 00211105 นาย  สมภพ   บุญครอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2245 300688 00137907 นาย  อุทยั   คูณะโคตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2246 300696 00041641 นาย  บุญเรือง   นนทะนาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2247 300727 00048461 นาง  กิงจนัทร์   ถวิลการ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2248 300751 00080316 นาง  กรรณิกา   พรหมเพญ็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2249 300769 00223790 นาย  พนัธ์เทพ   มากทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

2250 300785 00071874 นาย  ประสิทธิ   ประชุมสาย กฟฉ.1 อุดรธานี
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2251 300808 00221716 นาย  ชายพล   หาญมนตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

2252 300858 00038678 นาง  อาภรณ์   กาฬอ่อนศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2253 300890 00098648 นาย  ชูพล   พนัฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

2254 300913 00059769 นาง  ชฎานิษฐิชา   แสงพนัธ์ตะวนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2255 300939 00241647 นาง  ระเบียบ   ซือเลือม กฟก.3 นครปฐม

2256 300955 00128324 นาง  ภาวนา   อุบลศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2257 300989 00080689 นาย  สวงค ์  อยา่เสียสตัย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2258 301008 00112971 นาย  ชยัวชิิต   สระแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2259 301016 00039133 นาย  สงวน   แกว้ทะชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2260 301024 00108370 นาง  อรทยั   ศุภมงคล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2261 301066 00266273 นาย  ธวชั   สายสมบติั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2262 301074 00067641 นาย  มงคล   หาญขวา้ง กฟน.1 เชียงใหม่

2263 301113 00048570 นาย  สุรศกัดิ   สิมศิริวฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2264 301121 00251521 นาย  นิพล   โสภะวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2265 301139 00064611 นาย  ทนงศกัดิ   บวัเผอืน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2266 301147 00120194 นาย  พิเศษ   นนทะวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2267 301155 00137943 นาย  ศกัดิชยั   ศกัดิหาญภพ กฟฉ.1 อุดรธานี

2268 301163 00048766 นาย  อดุลย ์  สุทธิคาํภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2269 301171 00063015 นาง  อรอินทร์   ไมตรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2270 301197 00166625 นาย  ประยทุธ   เอียมสอาด กฟฉ.1 อุดรธานี

2271 301228 00217597 นาย  สุรเทพ   จินะกนั กฟน.1 เชียงใหม่

2272 301260 00251694 นาย  วิมล   เครือวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

2273 301317 00124784 นาย  เสรี   พนัธุวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2274 301341 00019802 นาย  สิทธิชยั   เจริญสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

2275 301359 00216600 นาย  เมธา   จิตรประกอบ กฟก.1 อยธุยา
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2276 301367 00095486 นาย  บุญจนัทร์   ชูภาพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2277 301391 00255543 นาย  ธนิต   ลพหงษ์ สาํนกังานใหญ่

2278 301406 00288451 นาย  ลาภ   สุขสุคนธ์ สาํนกังานใหญ่

2279 301448 00098543 นาย  คมสนั   สุทธิพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

2280 301456 00256080 นาย  กฤติเดช   วงศส์มุทร กฟต.1 เพชรบุรี

2281 301498 00042083 นาย  พิศาล   พิชยัยา กฟน.1 เชียงใหม่

2282 301503 00120235 นาย  ยทุธนา   แก่นอาสา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2283 301511 00206821 นาย  เชษฐา   ขนัเงิน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2284 301529 00108798 นาย  ปองพล   ผดุงสนัต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2285 301579 00040504 นาย  สมเกียรติ   สุริยะฉตัร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2286 301595 00204310 น.ส.  สุระศรี   แพงบุดดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

2287 301600 00198864 นาย  สมบติั   อ่อนสาํลี สาํนกังานใหญ่

2288 301626 00041687 นาย  พิทยา   วิไลพรหม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2289 301634 00167685 นาย  หยดุ   จนัเผอืก สาํนกังานใหญ่

2290 301642 00148441 นาย  เชาวลิต   โตเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

2291 301676 00106382 นาย  เริงศกัดิ   วฒิุพรหม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2292 301707 00190711 นาง  พิชามญช์   ทองโพธิเลน็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2293 301749 00228554 นาย  จาํรัส   คาํลุน กฟฉ.1 อุดรธานี

2294 301757 00224778 นาย  ประดิษฐ์   ลกัษณะองักูร กฟก.3 นครปฐม

2295 301773 00090622 นาย  บุญเลิศ   วิชาเกรียงไกร กฟก.2 ชลบุรี

2296 301799 00132848 นาง  ธนวดี   พงษภ์มร กฟฉ.3 นครราชสีมา

2297 301812 00074513 นาง  สุนทรี   แนมใส กฟต.3 ยะลา

2298 301838 00208546 นาย  ณฏัฐกร   รักอ่อน กฟต.3 ยะลา

2299 301870 00092933 นาย  ชลนที   ศรีโหมด กฟก.1 อยธุยา

2300 301888 00237773 นาง  สินี   จนัทกิจ กฟก.2 ชลบุรี
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2301 301901 00230226 นาย  ปราโมทย ์  อุปลพนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

2302 301927 00054341 นาย  วชัระ   สมจิตต์ กฟก.2 ชลบุรี

2303 301935 00161411 น.ส.  จินตนา   คาํเอก กฟก.3 นครปฐม

2304 301943 00180841 นาย  กิจจา   วงัศรีสมบติั กฟก.3 นครปฐม

2305 301951 00158448 นาย  ยโส   แซ่เจีย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2306 301969 00224269 นาย  พิสนัต ์  คงมาก กฟต.3 ยะลา

2307 301977 00101837 นาย  ไพฑูรย ์  จนัทร์อ่อน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2308 301985 00232264 นาย  วิชยั   อ่วมออ้ กฟต.1 เพชรบุรี

2309 302004 00211573 น.ส.  จริยา   เหลืองอ่อน กฟต.1 เพชรบุรี

2310 302012 00074818 น.ส.  ปราณี   ไลไผ่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2311 302054 00183144 นาย  บุญชอบ   สีแตงสุก กฟก.3 นครปฐม

2312 302062 00163540 นาย  สมชาย   ศรีจารุพฤกษ์ กฟก.3 นครปฐม

2313 302070 00010371 นาย  วรสิทธิ   บุญส่ง กฟก.3 นครปฐม

2314 302127 00250048 นาย  นรินทร์   โรจนะ กฟก.1 อยธุยา

2315 302135 00103661 นาย  สมภพ   พงษโ์พธิ กฟก.1 อยธุยา

2316 302169 00281768 นาย  ชนินทร์   พงษโ์สภณ กฟน.3 ลพบุรี

2317 302185 00197309 นาง  อจัฉรี   พวงแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

2318 302224 00174739 นาย  กิตติ   มโนหาญ กฟน.1 เชียงใหม่

2319 302258 00132620 นาย  สุเทพ   ปัญจะศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

2320 302266 00099771 นาย  บุญชยั   ปองเกษม กฟก.1 อยธุยา

2321 302274 00187916 นาย  เจริญ   ลบัโกษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

2322 302305 00177200 นาง  นวลปรางค ์  อินทรกาํแหง กฟฉ.1 อุดรธานี

2323 302313 00025437 นาง  อุบลรัตน์   วนัสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

2324 302321 00146780 นาย  ปิยะ   ทองสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

2325 302339 00160706 นาย  อนนัต ์  อ่อนละออ กฟฉ.1 อุดรธานี
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2326 302347 00025314 นาย  วิสุทธิ   ธิติธรรมมงคล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2327 302355 00094985 นาย  สุคมภ ์  สุวรรณกฏู กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2328 302371 00064425 นาง  เทียมใจ   อุปชิน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2329 302397 00047324 นาย  จาํลอง   กออาํไพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2330 302402 00199101 นาง  เกียรติอรพิน   พนัธ์สระคู กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2331 302452 00332458 นาย  เอกชยั   จนัทราภิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

2332 302486 00222217 นาย  ประพฒัน์   สว่างเนตร สาํนกังานใหญ่

2333 302494 00115674 นาย  สมศกัดิ   สงอกัษร กฟต.3 ยะลา

2334 302509 00190484 นาย  ถนดั   พร้อมมูล กฟต.3 ยะลา

2335 302525 00124120 นาย  สมพร   กวางแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

2336 302567 00063865 นาย  นิกร   เกษาพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2337 302575 00252109 นาง  ณชัชาสิริย ์  อคัรรุ่งเรืองกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2338 302583 00121372 นาย  นิรันดร   พุทธา กฟฉ.1 อุดรธานี

2339 302622 00082459 นาย  พิเชษฐ   ชมแพ กฟก.1 อยธุยา

2340 302630 00100609 วา่ที ร.ต.  วีระพนัธ์   ปลืมอารมณ์ กฟก.1 อยธุยา

2341 302648 00071133 นาย  เขษม   มงัคละสุ กฟก.2 ชลบุรี

2342 302664 00178383 นาย  สุพจน์   พรหมมา กฟก.3 นครปฐม

2343 302672 00182039 นาย  สมเกียรติ   สมบูรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

2344 302680 00029445 นาย  ประสิทธิ   คงเขียด กฟต.3 ยะลา

2345 302779 00112844 นาย  วิเชียร   มาหินกอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2346 302787 00244609 นาย  พีรยศ   แกว้ภิญโญ สาํนกังานใหญ่

2347 302795 00384437 นาย  วฒันา   สนัทดัพร้อม สาํนกังานใหญ่

2348 302800 00014298 นาง  อญัชลี   ตรีศกัดิศรี สาํนกังานใหญ่

2349 302818 00140489 นาย  สรชาติ   มนุญญวงศ์ สาํนกังานใหญ่

2350 302826 00190416 นาย  ปกณฉตัร   เรืองฤทธิ สาํนกังานใหญ่
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2351 302834 00112026 นาย  กิตติ   รังษีภโนดร กฟก.1 อยธุยา

2352 302842 00295369 นาง  สุพชัรี   นิโรจน์ กฟก.1 อยธุยา

2353 302868 00153684 นาย  อภิชยั   พรหมชนะ กฟก.3 นครปฐม

2354 302884 00176327 นาย  สาโรจน์   แช่มชอ้ย กฟก.3 นครปฐม

2355 302892 00118345 นาย  จารุ   ทองดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2356 302915 00101673 นาย  โกสิทธิ   อติเปรมินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

2357 302923 00028099 นาย  ชาญธวชั   สุขยงิ กฟน.1 เชียงใหม่

2358 302949 00117880 นาย  วีชนะ   ทองเพญ็กุล กฟน.1 เชียงใหม่

2359 302957 00121259 น.ส.  ปัทมา   ดวงเงิน กฟฉ.1 อุดรธานี

2360 302965 00301160 นาย  ภรต   จนัทราศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

2361 302973 00127873 นาง  อุไรวรรณ   ทีภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

2362 302981 00241724 นาย  ชยัวฒัน์   ดวงกางใต้ กฟฉ.1 อุดรธานี

2363 303000 00056725 นาย  อนุวติั   ไคบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

2364 303018 00201299 นาย  ไพโรจน์   ไทยสรวง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2365 303034 00079818 นาง  จิราภา   ไพรีพ่ายฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2366 303042 00185005 น.ส.  ศิรินทิพย ์  พรหมเรศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2367 303050 00167180 นาย  สมร   การะเกษ สาํนกังานใหญ่

2368 303068 00095204 นาง  เสาวนีย ์  นนทพ์ละ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2369 303076 00205170 นาย  โอภาส   สีหาบุญทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2370 303115 00341986 นาง  สุวรรณี   กิจโกศล กฟฉ.1 อุดรธานี

2371 303131 00038319 นาง  ศิริญา   เจริญไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

2372 303165 00187370 นาย  พิสิฐ   โชติช่วง กฟก.2 ชลบุรี

2373 303173 00144815 นาง  สุจิรา   กาลจกัร สาํนกังานใหญ่

2374 303199 00235276 นาย  บวรศกัดิ   รัตนสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

2375 303212 00291438 นาย  วิทยา   ศรีทาํบุญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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2376 303254 00161225 นาย  เชาวพิ์เชษฎฐ์   เบญ็จาทิกลู สาํนกังานใหญ่

2377 303270 00242566 นาง  วิชชุดา   สุภาพวานิช สาํนกังานใหญ่

2378 303288 00276575 นาย  วรพงษ ์  ภาคอตัถ์ สาํนกังานใหญ่

2379 303296 00167017 น.ส.  อารีย ์  แสงทอง สาํนกังานใหญ่

2380 303319 00006734 น.ส.  เพียรรัตน์   นุชทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

2381 303327 00222899 นาง  ณทัวรรณ   บาํรุงราษฎร์ สาํนกังานใหญ่

2382 303369 00264144 นาย  ทวีศกัดิ   เกิดทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

2383 303385 00220138 นาย  ชวลิต   เชือเงิน กฟก.2 ชลบุรี

2384 303393 00291660 นาย  สายชล   มงัคละสุ กฟก.2 ชลบุรี

2385 303424 00037604 นาย  ประเสริฐ   พอกเพิมดี กฟฉ.1 อุดรธานี

2386 303432 00080302 นาง  เพชรรัตน์   นามสงคราม กฟฉ.1 อุดรธานี

2387 303440 00214880 นาย  จกัรกริช   แสงจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2388 303466 00178747 นาย  ตรีภพ   บุบผา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2389 303474 00148732 นาง  สุกญัญา   บุญเพิม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2390 303490 00235571 นาย  บุญธรรม   รัตนไสย กฟฉ.3 นครราชสีมา

2391 303505 00078076 นาย  นรินทร   นาเมืองรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

2392 303513 00158575 นาย  วิฑูรย ์  ศรีสมบติั กฟฉ.3 นครราชสีมา

2393 303521 00012096 นาย  สุรชาติ   สุดตาชาติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2394 303539 00162649 น.ส.  เมธาวี   เกิดมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

2395 303547 00033987 นาย  วีรศกัดิ   ศรีโสภา กฟน.1 เชียงใหม่

2396 303563 00151569 นาย  นคร   อินทะปัด กฟน.1 เชียงใหม่

2397 303602 00031608 นาย  ณฎัฐ์สิทธิ   สอนอิม กฟน.3 ลพบุรี

2398 303636 00217951 นาย  ชนินทร์   อุดมทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2399 303644 00127055 นาย  สาโรจน์   แนวบรรทดั กฟต.3 ยะลา

2400 303652 00134959 นาง  รภีพร   ศิริรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2401 303686 00054832 นาย  บริรักษ ์  ปิติไหว กฟก.1 อยธุยา

2402 303709 00069807 นาย  ดิเรก   เจริญสุข กฟก.1 อยธุยา

2403 303717 00081576 นาง  ชมพูนุท   จาํเริญกิตติ กฟก.1 อยธุยา

2404 303733 00213666 นาย  อรรถพร   เฉลิมรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

2405 303767 00125617 นาย  พฒันา   แก่นนอ้ย กฟก.3 นครปฐม

2406 303806 00161625 นาย  นพดล   ชนะพงศสุ์วรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2407 303814 00201780 นาย  อรรถ   ศิริรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2408 303830 00075082 นาย  อนุวตัร   จิตร์พาณิชย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2409 303848 00128201 นาย  ทนงศกัดิ   อุบลศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2410 303856 00183358 นาย  สุนนัท ์  คงเทศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2411 303872 00203005 นาง  รัชนก   ทิพยรั์ตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2412 303898 00145843 นาย  จิระพนัธ์   สวนานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2413 303911 00146394 นาย  ไพรัช   สงัขท์อง กฟน.2 พิษณุโลก

2414 303937 00368669 นาย  พิทยา   ดาํรักษ์ กฟต.3 ยะลา

2415 303953 00064207 นาย  ศราวฒิุ   ประทีปทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2416 303961 00225479 นาย  นิวฒัน์   เครือวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2417 303979 00256844 นาย  พลัลภ   มอญชี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2418 303995 00088023 นาย  คาํพร   แสนคาํภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2419 304014 00107956 นาง  อารยาลกัษณ์   อุทยานานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2420 304103 00205675 นาง  เสาวณีย ์  โสมศุภผล กฟก.2 ชลบุรี

2421 304111 00290537 นาย  อาํนวย   ลกัษณะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2422 304129 00009423 นาย  สุรศกัดิ   กญุชร สาํนกังานใหญ่

2423 304145 00246601 นาย  สุรพงศ ์  ไชยมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

2424 304153 00157460 วา่ทีร้อยตาํรวจตรีหญิง  จนัทิยา   ตราชู สาํนกังานใหญ่

2425 304161 00243926 นาง  อจัฉรา   แสงฉาย สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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2426 304218 00081653 นาย  กศิชาญ   หอเจริญ กฟก.1 อยธุยา

2427 304242 00144524 นาย  วิระ   พงศเ์วช กฟต.3 ยะลา

2428 304250 00150363 นาย  พิภทัร   น่วมทนง กฟต.1 เพชรบุรี

2429 304268 00267247 นาย  เรวตั   ทองโต กฟน.3 ลพบุรี

2430 304276 00065049 นาย  สุทิน   เจตินยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2431 304292 00235076 นาย  มงคล   กฤษวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

2432 304315 00108520 นาย  ชูชาติ   วงษบ์า้นดู่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2433 304357 00074159 นาง  วิภาดา   แกว้แสนเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

2434 304365 00079527 น.ส.  ราตรี   วะทนัติ กฟฉ.1 อุดรธานี

2435 304373 00123651 นาง  นวลละออง   หนูพร กฟฉ.1 อุดรธานี

2436 304399 00089588 นาง  สุพตัรา   อุดคาํเทียง กฟฉ.1 อุดรธานี

2437 304412 00264449 นาง  รัศมี   วนัลว้น กฟฉ.1 อุดรธานี

2438 304420 00293149 นาย  ชชัวาล   ใหม่สุวิง กฟก.1 อยธุยา

2439 304438 00245655 นาง  นาฏยา   พลยะเรศ กฟฉ.1 อุดรธานี

2440 304454 00109871 นาย  วิเชียร   เจริญศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2441 304462 00094921 นาย  ภิรมย ์  จนัทร์อน้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2442 304527 00235303 นาง  อมรรัตน์   ศกัดิหิรัญรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

2443 304535 00082986 นาย  ประภาส   โยธา กฟฉ.1 อุดรธานี

2444 304543 00051034 นาง  พนมรัตน์   กุตระแสง กฟน.2 พิษณุโลก

2445 304569 00104162 นาย  ไพรศกัดิ   มุสิกสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2446 304577 00038719 นาย  ณรงค ์  กฤษณา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2447 304585 00264435 นาง  เดือนเพญ็   พะระบาล กฟฉ.1 อุดรธานี

2448 304593 00176195 นาย  วิริยะ   กลอยเทพ กฟก.1 อยธุยา

2449 304608 00192113 นาย  คุณาวธุ   ชูมณี กฟน.1 เชียงใหม่

2450 304616 00041255 นาย  ธีระพงษ ์  วิสิทธิศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่
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2451 304632 00203500 นาย  วีระยทุธ์   แกว้คูณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2452 304658 00123083 นาย  อดิศกัดิ   สงัขยิ์มพนัธ์ุ กฟก.1 อยธุยา

2453 304666 00054828 นาย  สาํเริง   พุมมา กฟก.1 อยธุยา

2454 304674 00187889 น.ส.  สิริมาส   นิยมตรง กฟน.2 พิษณุโลก

2455 304682 00175335 นาย  ประสิทธิ   มาพะเนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

2456 304705 00099103 นาย  สุรชยั   พงึพา กฟก.1 อยธุยา

2457 304713 00117399 นาง  สิทธิพร   รุ่งมณี กฟฉ.1 อุดรธานี

2458 304721 00202918 นาย  ณฐวฒัน์   โชติช่วง กฟก.1 อยธุยา

2459 304739 00027261 นาย  ชาํนาญ   ด่านวิไล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2460 304747 00068633 นาง  สมหมาย   ไชยนาม กฟฉ.1 อุดรธานี

2461 304755 00060730 นาย  สุพฒัน์   นิลคูหา กฟต.1 เพชรบุรี

2462 304763 00012555 น.ส.  นภาลยั   อดทน กฟก.1 อยธุยา

2463 304771 00226493 นาย  บญัชา   ชุณหะศรี กฟก.2 ชลบุรี

2464 304836 00149988 นาย  อดุลย ์  ภู่จนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2465 304852 00097606 นาง  พงศล์ดา   วิฑูรยพ์นัธุ์ กฟต.3 ยะลา

2466 304860 00137189 นาง  มาธินีย ์  แสนนาม กฟฉ.1 อุดรธานี

2467 304886 00098143 นาง  สุคะจร   พนัธ์ุทยั กฟก.1 อยธุยา

2468 304909 00054628 นาย  มรกต   ลิมกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2469 304917 00146358 นาย  วราวธุ   พูลเพิม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2470 304925 00184263 นาย  อร่าม   อินทร์มี กฟน.3 ลพบุรี

2471 304933 00256185 นาย  อนุกูล   จนัทบุตร กฟน.3 ลพบุรี

2472 304959 00173474 นาย  ดุรงคฤ์ทธิ   อินทรสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2473 304967 00080384 น.ส.  ลดัดาวลัย ์  ลือวฒันานนท์ กฟน.2 พิษณุโลก

2474 304975 00019216 นาย  วริษฐ ์  รัชตเมธี กฟฉ.1 อุดรธานี

2475 304991 00250698 นาง  เพญ็ณี   ภาคสุโพธิ สาํนกังานใหญ่
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2476 305036 00028203 นาย  ปรีชา   บุญชู กฟน.1 เชียงใหม่

2477 305078 00060003 นาย  ฉตัรชยั   บงกชรัตนเลิศ กฟก.1 อยธุยา

2478 305086 00172400 น.ส.  ชนรดา   ยวุนะเตมีย์ กฟก.3 นครปฐม

2479 305094 00103261 นาย  ภิรมย ์  รอดขวญั กฟก.3 นครปฐม

2480 305109 00269526 นาย  มณฑล   สวสัดิเวทิน กฟก.3 นครปฐม

2481 305117 00213757 นาย  พีรพงษ ์  อาราม สาํนกังานใหญ่

2482 305125 00256894 นาย  สญัญา   เดือนแจ่ม กฟก.2 ชลบุรี

2483 305141 00067637 นาย  จาํรัส   คาํฟู กฟน.1 เชียงใหม่

2484 305167 00106546 นาย  สมศกัดิ   ฮอสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

2485 305183 00244263 นาง  กชฎา   สุคนธ์พานิช กฟก.3 นครปฐม

2486 305191 00149401 นาย  ประภาษ   ถาวรพรหม กฟฉ.3 นครราชสีมา

2487 305206 00131947 นาย  ศานิต   ศิริมาศกลู กฟฉ.3 นครราชสีมา

2488 305214 00132498 นาย  สายนัต ์  ใบเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2489 305248 00271193 นาง  นงลกัษณ์   โพธิยารักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2490 305264 00005015 นาง  กานตรัตน์   เม่งพดั สาํนกังานใหญ่

2491 305272 00228409 นาย  วิทวสั   บุญเลิศ กฟต.1 เพชรบุรี

2492 305298 00040522 นาย  ถนอม   ปัญญาวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

2493 305303 00165742 นาย  พิศณุ   บริบูรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2494 305337 00026974 นาย  วิโรจน์   มุสิแดง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2495 305345 00013042 นาย  วรากรณ์   สงสงัวรณ์ กฟก.1 อยธุยา

2496 305379 00201162 นาย  บณัฑิต   ทองโพธิเลน็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2497 305395 00156028 นาง  พชัรินทร์   ด่านวิไล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2498 305400 00067091 นาง  นาํเพชร   ทองสว่าง กฟฉ.3 นครราชสีมา

2499 305418 00131729 นาง  วรารัตน์   วรทิพยธ์นากูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2500 305434 00064966 นาย  เกียรติศกัดิ   เชือสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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2501 305476 00145839 นาง  สุภาภรณ์   หงนิพนธ์ กฟต.3 ยะลา

2502 305484 00184940 นาย  อนุศกัดิ   ทองโปร่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

2503 305492 00159080 นาย  สุพรรณ   อินนาทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

2504 305507 00196717 นาย  พิทวสั   ไชยาคาํ สาํนกังานใหญ่

2505 305557 00033991 นาย  สมศกัดิ   ชยัภิบาล กฟน.1 เชียงใหม่

2506 305565 00219408 น.ส.  ปาริชาติ   ทาํเจริญตระกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2507 305573 00146526 นาย  ปรีดา   นนัทะมีชยั กฟน.1 เชียงใหม่

2508 305620 00249881 นาย  ชนะ   วฒันเมธียานนท์ สาํนกังานใหญ่

2509 305646 00072252 นาย  เทวินทร์   เทพา กฟฉ.3 นครราชสีมา

2510 305654 00271252 นาย  กิตติธชั   อยูดี่ กฟต.1 เพชรบุรี

2511 305670 00090763 นาย  สุขมุ   ศรีษะเกตุ กฟก.1 อยธุยา

2512 305688 00006239 นาย  ธนกฤต   บุตรจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

2513 305696 00287605 นาย  นิวฒัน์   พรพิพฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2514 305701 00102538 นาย  สุรพล   โกศลัวติร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2515 305743 00030793 นาง  สุดสวาท   สุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

2516 305751 00164291 นาย  ธนกร   ปัดสาพนัธ์ุ กฟน.1 เชียงใหม่

2517 305769 00242625 นาย  บรรลือศกัดิ   นวลนางแยม้ กฟน.3 ลพบุรี

2518 305824 00014307 น.ส.  ฐาปณีย ์  รักษเ์ถา สาํนกังานใหญ่

2519 305832 00234707 นาง  จารุวรรณ   จิตบรรจง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2520 305858 00203223 นาย  ศุภฤกษ ์  พาแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

2521 305882 00236113 นาย  สมศกัดิ   พรมวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

2522 305913 00235676 น.ส.  นารีรัตน์   กลินกาํเนิด กฟก.2 ชลบุรี

2523 305939 00234511 นาย  พิชิต   สุวรรณพิทกัษ์ กฟก.2 ชลบุรี

2524 305947 00197436 น.ส.  สุภาวดี   ลอนิกูล กฟก.2 ชลบุรี

2525 305955 00169300 นาย  โดม   ทาทอง กฟก.2 ชลบุรี
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2526 305963 00019034 นาย  พิศิษฐ์   พูลประดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

2527 305989 00101855 นาย  ทวีศกัดิ   พลเยยีม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2528 306008 00038850 นาย  ไกรรัตน์   บรรณาลยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2529 306024 00181401 นาง  ณิชชาวีณ์   เนติระพีพงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2530 306040 00116066 นาย  กรมศกัดิ   ขนัธ์ทอง สาํนกังานใหญ่

2531 306058 00253187 นาง  วรินกาญจน์   บุญเรศธนะพงศ์ สาํนกังานใหญ่

2532 306105 00246629 นาย  ไพโรจน์   ประการแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2533 306113 00102615 นาย  ลือชยั   สิมมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2534 306147 00244104 นาย  ณฐัจกัร   สุพรรณรังษี กฟก.3 นครปฐม

2535 306163 00098125 นาง  พรทิพย ์  โกมุทพนัธ์ุ กฟก.1 อยธุยา

2536 306197 00398024 นาย  ประสพสุข   สอนปิงคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

2537 306202 00095577 นาย  สายณัห์   ฟูเตม็วงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2538 306244 00159371 นาง  สุวนัเพญ็   มณเฑียร กฟก.1 อยธุยา

2539 306252 00076179 นาง  วนา   จีนากาํเนิด กฟก.2 ชลบุรี

2540 306260 00243712 นาย  ปรมินทร์   มิงมงคล กฟก.2 ชลบุรี

2541 306278 00148405 นาย  ศุภกิจ   พบสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

2542 306294 00070296 นาย  นคัเรศ   สุเรือง กฟก.2 ชลบุรี

2543 306333 00125594 นาย  บญัชา   งามชืน กฟก.3 นครปฐม

2544 306341 00230549 นาย  สมนึก   วิชชุกิจมงคล กฟก.3 นครปฐม

2545 306383 00059064 นาย  สมชาติ   วงคอ์นุกุล กฟน.1 เชียงใหม่

2546 306406 00107615 นาย  วิทชยั   สวนกูล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2547 306414 00212765 น.ส.  อรทยั   กนัทวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2548 306422 00051002 นาย  ประพนัธ์   คาํวงั กฟน.1 เชียงใหม่

2549 306430 00022384 นาย  สิทธิพร   สุทธิรักษ์ สาํนกังานใหญ่

2550 306448 00187093 นาย  สุรสิทธิ   บุญเจริญปัญญา กฟก.2 ชลบุรี
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2551 306456 00076456 นาย  มานพ   แสงจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

2552 306464 00295541 นาย  หริต   เลิศนุวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

2553 306472 00158125 นาง  จิราวรรณ   อ๋องสุทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2554 306480 00158111 นาง  พรชญา   มหาจตุรงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2555 306498 00082427 นาง  นิตยา   เผา่จินดา กฟก.1 อยธุยา

2556 306503 00265277 นาง  กชมล   พรหมชยั กฟต.3 ยะลา

2557 306511 00118268 นาง  กนกวรรณ   สนู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2558 306553 00263475 นาย  อภิสิทธิ   ประสิทธินาวา กฟก.2 ชลบุรี

2559 306618 00102697 นาย  ชิษณุพงศ ์  สจัจะวฒันวิมล สาํนกังานใหญ่

2560 306626 00243899 นาย  ชานนท ์  ไกรตรวจพล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2561 306634 00082609 นาย  อมร   เผา่จินดา กฟก.1 อยธุยา

2562 306650 00011127 นาง  ญาดา   พฤฒิฤทธิไกร กฟฉ.1 อุดรธานี

2563 306676 00147859 น.ส.  กรรณิกา   ปุณณะบุตต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2564 306692 00103184 นาย  สมนึก   ธญัญโกเศศสุข กฟก.3 นครปฐม

2565 306715 00084788 นาย  วิรัช   อาํเพช็ร กฟน.3 ลพบุรี

2566 306731 00227003 นาย  ศุภญาณ   ปราชญโ์กสินทร์ สาํนกังานใหญ่

2567 306820 00007558 นาง  เพญ็ศิริ   สาขามุละ กฟฉ.1 อุดรธานี

2568 306838 00202740 นาย  ประภาส   จนัประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

2569 306846 00292220 นาย  ประสิทธิ   เฉียดกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

2570 306896 00039042 นาย  ไกรษร   ภูกองไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2571 306901 00130337 นาย  ประสิทธิ   นาเมืองรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2572 306919 00440065 นาย  ศรีจนัทร์   วชิพนัธุ์ กฟต.1 เพชรบุรี

2573 306927 00173438 นาย  สุนทร   ฉตัร์ธงชยั กฟต.1 เพชรบุรี

2574 306935 00133503 นาย  สมเกียรติ   เทศชับุตร กฟก.3 นครปฐม

2575 306943 00099949 น.ส.  นยันา   เพชรณสงักลุ กฟก.1 อยธุยา
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2576 306977 00256008 นาย  วชัรพล   พรพนัธ์ุ กฟก.1 อยธุยา

2577 307004 00016181 นาง  ณีรนุช   พฤกษนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2578 307038 00044617 นาย  นิติกูล   ยะกลุ กฟก.1 อยธุยา

2579 307054 00131783 นาง  สลิลลภสั   ชยัอุดม กฟฉ.3 นครราชสีมา

2580 307088 00135719 นาย  เฉลิม   วงศใ์หญ่ กฟน.1 เชียงใหม่

2581 307096 00176363 น.ส.  กมลทิพย ์  ผอ่งใส กฟก.3 นครปฐม

2582 307119 00240378 นาย  สาโรช   อินทยศ กฟน.1 เชียงใหม่

2583 307135 00183794 นาง  จิรัฎฐิกา   ตนัเรืองศรี สาํนกังานใหญ่

2584 307151 00002649 น.ส.  ชุติมา   เจริญโภคราช สาํนกังานใหญ่

2585 307169 00322251 นาย  ศกัดิชยั   พนัธุ์อาํพนั สาํนกังานใหญ่

2586 307177 00005065 นาย  กร   ขณิุกากร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2587 307185 00229314 นาย  ประวิทย ์  ศรีรัตนา สาํนกังานใหญ่

2588 307232 00219585 นาย  กฤษณะ   ขาํคง กฟก.2 ชลบุรี

2589 307240 00070464 น.ส.  สุกานดา   อจรสิงห์ กฟก.2 ชลบุรี

2590 307274 00028685 นาย  ณฎัฐ์คเนศ   จรัสรวีสิริกลุ กฟน.1 เชียงใหม่

2591 307347 00060217 น.ส.  ธนกร   มงคลศิริ สาํนกังานใหญ่

2592 307355 00250111 นาย  วิรัชต ์  จาํแนกยทุธ์ กฟก.1 อยธุยา

2593 307371 00019698 น.ส.  เนตรนภา   ประตูแกว้ กฟก.1 อยธุยา

2594 307397 00340699 นาย  ประพนัธ์   ปัญญาสุทธิเลิศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2595 307402 00223718 นาย  บุญช่วย   สุขเพง็พะเนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

2596 307410 00154117 นาย  ยงยทุธ   เลาห์ทวี กฟฉ.3 นครราชสีมา

2597 307428 00217074 นาย  โพธิสิทธิ   เพชรแกว้สุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

2598 307436 00103893 น.ส.  กุลธิดา   บุญรมย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2599 307452 00040031 นาย  สญัชาติ   พนัธ์ุขนุแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2600 307460 00059573 นาง  เปรมกมล   อินศร กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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2601 307478 00050092 นาย  มฆัวาน   โภคสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2602 307494 00038682 นาย  พงศธร   กาฬอ่อนศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2603 307541 00018715 นาย  ธวชั   พึงโพธิทอง สาํนกังานใหญ่

2604 307559 00019175 นาง  ปวณีา   รอดภยั สาํนกังานใหญ่

2605 307567 00062455 นาง  ชลิตา   ธานิสพงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2606 307583 00215577 นาย  วรุตม ์  กลินรืน กฟก.2 ชลบุรี

2607 307591 00175812 น.ส.  ปราณี   ปานอ่อน กฟก.2 ชลบุรี

2608 307630 00249568 น.ส.  อมรา   เลาหพชัรินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2609 307648 00149974 นาย  ธีระพงษ ์  ผดุผอ่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

2610 307656 00146708 นาย  สุวนะ   ยาววชัรศิลป์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2611 307664 00421330 นาง  อจัริยา   พงษว์ะสา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2612 307672 00136365 นาง  สุมนา   ศรีอาวธุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2613 307698 00287891 นาย  ยงยทุธ   วิญ ูนุรักษ์ กฟต.3 ยะลา

2614 307703 00238333 นาง  ลาํยอง   ชูแกว้ กฟต.3 ยะลา

2615 307737 00075628 นาง  สุมณฑา   ประยรู กฟต.3 ยะลา

2616 307753 00423423 นาย  กฤษฎา   รัตนธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

2617 307761 00075537 นาย  กิตติชยั   เพช็รสีเงิน กฟต.3 ยะลา

2618 307779 00233701 นาย  ไกรสร   พวงหอม กฟก.3 นครปฐม

2619 307787 00026233 นาย  จิรัฎฐ์   เดชว่องไวโรจน์ สาํนกังานใหญ่

2620 307795 00203869 นาย  จกัรพงศ ์  ขวยไพบูลย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2621 307800 00181938 นาย  จาํรัส   ศรีมงคล กฟก.3 นครปฐม

2622 307842 00233692 นาย  ณทัธี   เชาวรักษ์ กฟก.3 นครปฐม

2623 307850 00265431 นาย  เดชา   สุกลัยาณี กฟน.1 เชียงใหม่

2624 307868 00219494 นาย  เดชา   ขาวดารา กฟก.2 ชลบุรี

2625 307884 00171559 นาย  ทวี   ศรีห่วง กฟน.3 ลพบุรี
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2626 307892 00078735 นาย  ธนชยั   บุญนะฤธี กฟน.3 ลพบุรี

2627 307907 00219230 นาย  ธีรพงษ ์  พชันี สาํนกังานใหญ่

2628 307915 00060667 นาย  นพดล   อารียว์งศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

2629 307931 00206594 นาย  บุญฤทธิ   นรราษฎร์ กฟก.2 ชลบุรี

2630 307957 00215759 นาย  พโยมสฤษฎ ์  ศรีพฒันานนท์ สาํนกังานใหญ่

2631 307973 00129116 นาย  ไพศาล   วารี กฟฉ.1 อุดรธานี

2632 307981 00148578 นาย  ภาสกร   ภาสุรกาญจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

2633 307999 00027461 นาย  มนสั   วอ่งไวคุณอนนัต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2634 308000 00210127 นาย  มานพ   ศิริพฤกษพ์งษ์ กฟก.1 อยธุยา

2635 308026 00285803 นาย  วิทยา   บุญมาแยม้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2636 308034 00223936 นาย  ศุภชยั   เยาวพนัธ์ุ กฟก.2 ชลบุรี

2637 308042 00036444 นาย  ศุภโยค   มีเพียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2638 308050 00005297 นาย  สมเกียรติ   เรืองหิรัญวนิช สาํนกังานใหญ่

2639 308068 00273963 นาย  สมโชค   บุญชยัศรี สาํนกังานใหญ่

2640 308076 00104712 นาย  สมนึก   บุญมี กฟต.1 เพชรบุรี

2641 308084 00203891 นาย  สมภพ   ชมภูโกด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2642 308092 00161598 นาย  สมัพนัธ์   สมชยัชนะ กฟต.3 ยะลา

2643 308107 00005283 นาย  สุชีพ   อกอุ่น กฟน.3 ลพบุรี

2644 308115 00197272 นาย  สุรเชษฐ   นิมเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

2645 308131 00011781 นาย  อุดมพงศ ์  ลาภจิตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

2646 308149 00221243 นาย  วิมล   ศิริไพศาล กฟต.3 ยะลา

2647 308165 00233260 นาง  รัตวลี   แซ่ตนั กฟก.2 ชลบุรี

2648 308173 00410905 น.ส.  พรเพญ็   หยกในตระกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2649 308204 00238238 นาย  ศิริชยั   สมสมยั กฟก.2 ชลบุรี

2650 308212 00063774 นาง  อญัญาพร   หนองสูง กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2651 308246 00250361 นาย  ชวน   เมฆสนัต์ กฟน.1 เชียงใหม่

2652 308262 00112153 นาย  ทวชั   ขาํบณัฑิตย์ กฟก.1 อยธุยา

2653 308296 00195220 นาย  สมชาย   มิตรอธิพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2654 308319 00195311 น.ส.  วรรณวิไล   สาํลีอ่อน สาํนกังานใหญ่

2655 308343 00006261 น.ส.  กาญจนา   ขลิบทอง สาํนกังานใหญ่

2656 308351 00187075 น.ส.  กชพรรณ   ทินนะกร กฟก.2 ชลบุรี

2657 308377 00204924 นาง  พิมพใ์จ   สุขเจริญจิตต์ กฟน.1 เชียงใหม่

2658 308385 00121209 นาย  กองพล   พรหมหาราช กฟฉ.1 อุดรธานี

2659 308393 00287328 นาย  อมต   บุญญาภินิหาร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2660 308408 00024990 นาย  วิมล   อินนุพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2661 308416 00431850 นาย  สุวฒัน์   พร้อมเพรียง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2662 308440 00317836 น.ส.  ศรวณีย ์  สุจินดามยั สาํนกังานใหญ่

2663 308458 00044067 นาย  นิโรจน์   ปันแตง สาํนกังานใหญ่

2664 308474 00400421 นาย  ธีรนนัทน์   ขนัธวิธิ สาํนกังานใหญ่

2665 308490 00219262 นาง  ปวงพร   ศุภการ สาํนกังานใหญ่

2666 308563 00227471 นาย  สมประสงค ์  จนัทร์อ่อน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2667 308628 00267360 นาย  เกริกเกียรติ   มณีสะอาด กฟต.1 เพชรบุรี

2668 308636 00281263 นาย  จาํเนียร   บุญแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2669 308644 00160906 นาย  ทนงศกัดิ   ดวงตะวงศ์ สาํนกังานใหญ่

2670 308652 00062469 นาย  ทรงศกัดิ   พิกลุทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2671 308660 00358276 นาย  ธนาชยั   กฤตธนาพนธ์ กฟก.2 ชลบุรี

2672 308678 00177991 นาย  ประวิทย ์  อรกิจ กฟก.3 นครปฐม

2673 308686 00332676 นาย  ประสิทธิ   จนัทร์ประสิทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2674 308694 00282487 นาย  ไพฑูรย ์  รัตนากร กฟต.1 เพชรบุรี

2675 308709 00148641 นาย  ภิญโญ   ทองเจิม กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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2676 308733 00046437 นาย  วีรศกัดิ   สงวนพรรค กฟน.3 ลพบุรี

2677 308767 00084910 นาง  รัศมี   พละศึก สาํนกังานใหญ่

2678 308775 00141449 นาง  เช็ง   พงษป์ระเสริฐ สาํนกังานใหญ่

2679 308791 00229037 นาย  พตฌศิลป์   อุดมศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

2680 308806 00035557 นาย  เศกสรรค ์  เรืองศิริ กฟก.2 ชลบุรี

2681 308822 00101055 นาย  พิพฒัน์   ศรีจอมทอง กฟน.1 เชียงใหม่

2682 308830 00209097 นาง  พิมพช์นา   เกียรติทวีนนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

2683 308848 00113363 นาย  อลงกรณ์   พนัธุ์จินดา กฟน.1 เชียงใหม่

2684 308856 00150345 นาย  วฒิุชยั   ธรรมศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2685 308864 00119137 นาย  สามารถ   ยาวส่ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2686 308872 00128556 นาย  สโมสร   ศรีพนัธบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

2687 308880 00058327 นาง  สุรียรั์ตน์   สุขสาํราญ กฟฉ.1 อุดรธานี

2688 308903 00056511 นาย  สมพงษ ์  ทุลลี กฟฉ.1 อุดรธานี

2689 308911 00159785 นาง  สารินทร์   สาตรพนัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

2690 308937 00250416 น.ส.  สุรัชวดี   ศรีรัตนะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2691 308945 00154717 นาย  พิเชษฐ   แกมทบัทิม กฟฉ.3 นครราชสีมา

2692 308961 00079890 นาย  กิตติยา   กลินสุมาลย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2693 308979 00051802 นาง  วิระวรรณ   โพธิศรีทอง กฟต.1 เพชรบุรี

2694 308987 00187289 นาง  รุ่งทิพย ์  ถมสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

2695 309006 00331484 นาย  อมรศกัดิ   รุกขรังษี กฟก.2 ชลบุรี

2696 309030 00280944 นาย  โชคชยั   ชาญกล กฟต.3 ยะลา

2697 309048 00190684 นาย  ทนงศกัดิ   ศรีขวญั กฟต.3 ยะลา

2698 309056 00040059 นาย  กิตติ   กิตติพงษพ์ฒันา กฟน.2 พิษณุโลก

2699 309064 00205952 นาย  สุรชาติ   พร้อมจะบก กฟฉ.3 นครราชสีมา

2700 309080 00233983 นาย  มาโนชญ ์  กาษรสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2701 309098 00150909 นาย  อภิชาติ   พนัพิพิธ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2702 309103 00218975 นาย  จอมธง   ศศิธร กฟฉ.3 นครราชสีมา

2703 309129 00219503 นาย  บุญชอบ   สุขสมพร กฟก.2 ชลบุรี

2704 309137 00181833 นาย  ภกัดี   นาคอุดม กฟก.2 ชลบุรี

2705 309145 00146817 น.ส.  นภาภรณ์   นามราษฎร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2706 309187 00208619 นาย  ประเดิม   ชืนสงวน กฟต.1 เพชรบุรี

2707 309195 00035161 นาง  ศิริลกัษณ์   นิรังศรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

2708 309200 00261423 นาย  วีรชาติ   สาริวาท กฟน.1 เชียงใหม่

2709 309218 00096769 นาย  อคัรพล   สมบติันนัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

2710 309226 00115824 นาย  ครรชิต   เขียวเลก็ กฟต.1 เพชรบุรี

2711 309268 00147663 นาง  บุปผา   ศิริสาคร กฟก.2 ชลบุรี

2712 309276 00122087 นาย  สายนัต ์  สนัใหญ่ กฟน.1 เชียงใหม่

2713 309284 00236913 น.ส.  รําพึง   แดงสีแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

2714 309292 00163895 น.ส.  จุฑาทิพ   วระวิบุล สาํนกังานใหญ่

2715 309307 00100368 นาย  พฒันชยั   ทองววิฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

2716 309315 00233642 นาย  ธนู   สีหะ กฟก.2 ชลบุรี

2717 309323 00201394 นาย  ภิรมย ์  หนูกระโทก กฟก.2 ชลบุรี

2718 309331 00204588 นาย  อภิชยั   เนืองจาํนงค์ กฟก.2 ชลบุรี

2719 309365 00013765 นาย  มานพ   หวงัสุข กฟต.3 ยะลา

2720 309399 00234216 นาย  กิตติกรณ์   พิริยะกุลวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

2721 309404 00092965 นาง  กนัตา   โทบุราณ กฟก.1 อยธุยา

2722 309412 00269049 นาย  เจตน์   อินกองงาม กฟน.1 เชียงใหม่

2723 309454 00066081 นาย  ธีระ   โลหะรัตน กฟก.3 นครปฐม

2724 309462 00257804 นาย  อนุชิต   ศรีแสงรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2725 309488 00030775 นาย  วีระชยั   หนสมสุข กฟน.1 เชียงใหม่
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2726 309496 00245728 นาย  เทอดศกัดิ   จิตธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

2727 309519 00052480 นาง  มลิวรรณ   อินทร์สุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

2728 309551 00041037 นาย  สุชาติ   แสงเงิน กฟน.1 เชียงใหม่

2729 309577 00048889 นาย  สมพร   กลุยวง กฟน.1 เชียงใหม่

2730 309585 00239216 นาย  โสภณ   งามขาํ กฟน.1 เชียงใหม่

2731 309616 00117858 นาย  ดาํรงค ์  ใจธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

2732 309658 00060299 นาง  อมรรัตน์   บุญศรี กฟก.1 อยธุยา

2733 309705 00019139 นาย  นฤทยั   หน่อทอง กฟก.1 อยธุยา

2734 309713 00127805 นาย  สมศกัดิ   ไกรคุม้ กฟฉ.1 อุดรธานี

2735 309721 00059923 นาย  ภูธีรัช   อภิภูธนายตุ กฟต.3 ยะลา

2736 309739 00058563 นาย  อนนัต ์  โยคิน กฟฉ.1 อุดรธานี

2737 309747 00068065 น.ส.  ดาราวรรณ์   รอดมงคล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2738 309755 00137775 นาง  พชัราภรณ์   นาคสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2739 309763 00064693 นาย  วิชิตพงษ ์  วงษศ์รีแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2740 309771 00188417 นาย  นราธิป   เครือครุฑ สาํนกังานใหญ่

2741 309789 00092606 นาย  กรุณา   สมคิด กฟก.1 อยธุยา

2742 309836 00053286 นาย  จาํเริญ   ควรราํพึง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2743 309878 00236054 นาง  ภิญญา   บตัรพรรธนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2744 309894 00108902 นาย  บุญเลิศ   พรรณราย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2745 309925 00049049 นาย  วีระศกัดิ   ชุมภูเทพ กฟน.1 เชียงใหม่

2746 309933 00040881 นาย  สุวฒัน์   เลาหะเพญ็แสง กฟน.1 เชียงใหม่

2747 309959 00076688 นาย  เกษม   ทองท่าพญา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2748 309975 00071983 นาย  จงรักษ ์  แสงสูง กฟฉ.1 อุดรธานี

2749 309983 00135169 นาย  สญัญา   ปัญญายม กฟน.1 เชียงใหม่

2750 309991 00284916 นาย  จามร   เส็นติหยะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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2751 310007 00126231 นาย  อาํนวย   กิตติโพธินนัท์ กฟก.3 นครปฐม

2752 310023 00192181 นาง  รุ่งนภา   กถนานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2753 310049 00134363 นาย  เชิดชยั   พร้อมพงศพ์นัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2754 310057 00280726 นาง  วชิรา   รักราวี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2755 310081 00330397 นาย  สุชาติ   สมบูรณ์วงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2756 310099 00184863 นาง  จนัทรา   จนัสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

2757 310112 00175880 นาง  ณฐมน   วงษล์อย กฟก.2 ชลบุรี

2758 310154 00316521 นาย  ศลัยทุธ   ไชยเสโน กฟต.3 ยะลา

2759 310162 00212674 นาย  อรรณพ   อินทุรัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

2760 310201 00074854 น.ส.  สุรางครั์ตน์   ชยัวรัิตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2761 310269 00154335 นาย  วฒันา   นาวาพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2762 310277 00145093 นาย  ภทัรพล   ชาํนาญศรี กฟก.3 นครปฐม

2763 310285 00062782 นาย  กฤษฎาคุณ   ธานิสพงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2764 310308 00065162 นาย  เอกนรินทร์   สิทธิรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2765 310316 00165756 นาย  สงวน   พวงเสน กฟน.1 เชียงใหม่

2766 310324 00145043 นาย  เฉลิมลาภ   ศิวิลยั กฟก.2 ชลบุรี

2767 310340 00274832 นาย  ณรงค ์  พูลผล กฟก.1 อยธุยา

2768 310366 00375927 นาย  ธีระนิตย ์  ญาโณทยั สาํนกังานใหญ่

2769 310374 00119632 นาย  สุรพงษ ์  ภทัรจิตภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

2770 310382 00037018 นาง  นริสรา   อุโคตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2771 310390 00274228 นาย  บญัชร   ลออภกัตร์ กฟก.2 ชลบุรี

2772 310413 00095977 นาย  เรือง   คาํดี กฟน.1 เชียงใหม่

2773 310421 00122778 นาย  ทวีวงศ ์  หงษด์าํเนิน กฟน.3 ลพบุรี

2774 310439 00106364 นาง  รมิดา   นาเมืองรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2775 310463 00075632 น.ส.  เสาวณีย ์  หนูสวสัดิ กฟต.3 ยะลา
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2776 310471 00005651 พ.อ.อ.  มงักร   โชคสุข สาํนกังานใหญ่

2777 310489 00195307 นาง  ทิพยดา   ช่วงสว่าง สาํนกังานใหญ่

2778 310586 00277626 นาย  ไพโรจน์   สุรินทร์ กฟก.3 นครปฐม

2779 310594 00027661 นาย  พงษช์ยั   ไข่มุกข์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2780 310609 00232591 นาง  ธิดารัตน์   จนัทรเสงียม กฟก.2 ชลบุรี

2781 310675 00242443 นาย  วิรัตร์   บวัพูน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2782 310748 00206376 นาง  ศุภลกัษณ์   ผอ่งแผว้ สาํนกังานใหญ่

2783 310756 00094153 น.ส.  นิสา   นรสิงห์ กฟก.2 ชลบุรี

2784 310772 00270579 นาย  นรินทร์   ม่วงชูอินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2785 310780 00190402 นาย  วิชยั   เมียงอารมณ์ สาํนกังานใหญ่

2786 310829 00071860 นาย  อดินนัท ์  กลางโชคชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

2787 310837 00136529 นาย  ธนวชัร   มงคลศิลป์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2788 310845 00179684 นาง  จิดาภา   งามเลิศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2789 310853 00074109 นาย  อวยพร   อินเสมียน กฟฉ.1 อุดรธานี

2790 310887 00068079 น.ส.  จินตนา   ฤทธิไพโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2791 310900 00049126 นาง  บุญเรือน   ท่อนคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2792 310918 00288310 นาย  สุริยะวสั   เลิศกรพงศ์ กฟน.3 ลพบุรี

2793 310926 00271557 นาง  สุธี   หนูคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2794 310934 00119250 นาง  เครือวลัย ์  มาศมาลยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2795 310942 00185887 น.ส.  สุวิมล   ชูทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

2796 310950 00232573 นาง  กิตตยา   มโนภครัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

2797 310968 00091573 นาง  อรณชัชา   ธนานิธิยา กฟก.1 อยธุยา

2798 310976 00155854 นาย  พินิต   ธนานพงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

2799 310984 00042451 นาย  สมศกัดิ   พูลทาจกัร์ กฟน.1 เชียงใหม่

2800 311011 00051961 นาย  ดวงจนัทร์   อินทร กฟน.1 เชียงใหม่
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2801 311053 00083837 นาย  ศิรวฒิุ   รัฐสมุทร กฟฉ.1 อุดรธานี

2802 311061 00061504 นาย  อุดร   ถาํวาปี กฟฉ.1 อุดรธานี

2803 311095 00172650 นาย  เพช็ร   ผอ่งเกตุ กฟก.1 อยธุยา

2804 311118 00143669 นาย  ไพรัช   พุ่มวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

2805 311126 00186124 นาย  ชุมพล   นพเจริญกุล กฟน.1 เชียงใหม่

2806 311150 00215331 นาย  วิมล   ชมภูพลอย กฟก.3 นครปฐม

2807 311184 00090204 นาย  จนัทร์   อาจมูลลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2808 311192 00294731 น.ส.  ธฉทั   สุกใส กฟก.2 ชลบุรี

2809 311207 00111793 นาง  กนกทิพย ์  จรรยานะ กฟน.2 พิษณุโลก

2810 311215 00244295 นาย  เริงชยั   เหมทานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

2811 311223 00251535 นาย  ปรีชา   ใหญ่สูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

2812 311231 00122619 นาย  นิเวศน์   อินทเสือ กฟน.3 ลพบุรี

2813 311281 00112921 นาย  ประสิทธิ   โนนคาํเฮือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2814 311304 00112999 นาย  ชยัวฒัน์   เผา่ศิริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2815 311354 00280021 นาง  ประนอม   เอียดหมุน กฟต.3 ยะลา

2816 311362 00006843 นาง  เยาวล์กัต ์  ถือเงิน สาํนกังานใหญ่

2817 311370 00075028 นาย  ประพนัธ์   เขาโพธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2818 311401 00250343 นาย  พิทกัษ ์  อรุณประเสริฐกุล กฟน.2 พิษณุโลก

2819 311443 00208237 นาย  ประเมษฐ์   ปิงเมือง กฟก.2 ชลบุรี

2820 311451 00030634 นาย  วฒันา   เหล่าสาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2821 311469 00284607 นาย  อนนัต ์  ปริกจินดา กฟก.1 อยธุยา

2822 311485 00238551 นาย  ประสาน   ชูคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2823 311493 00290305 นาย  วิบูลย ์  เผอืกฉุย กฟก.2 ชลบุรี

2824 311516 00186029 นาย  อนุรักษ ์  ศรีสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

2825 311524 00255066 นาย  อมรพงศ ์  สุอมรา กฟก.3 นครปฐม
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2826 311540 00144306 นาย  วชัรินทร์   ตรีรัตนธาํรง กฟฉ.1 อุดรธานี

2827 311566 00083891 นาย  ชชัชยั   อุ่นเมืองทอง กฟน.1 เชียงใหม่

2828 311574 00033832 นาย  จิรพฒัน์   ภทัรสุวชิช์ กฟน.1 เชียงใหม่

2829 311590 00174925 นาย  พงษศิ์ริ   ณ ลาํปาง กฟน.1 เชียงใหม่

2830 311605 00034197 นาย  เสน่ห์   พรหมณะ กฟน.1 เชียงใหม่

2831 311613 00221239 นาง  อาํพร   ตียะวราวธุ กฟต.1 เพชรบุรี

2832 311621 00226243 นาย  เสกสรรค ์  ศรีสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2833 311639 00007326 นาย  วิชิต   เรืองศรี สาํนกังานใหญ่

2834 311663 00269762 นาย  เฉลียว   ฝ่ายขนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2835 311689 00034424 นาย  ชาติชาย   ภุมรินทร์ สาํนกังานใหญ่

2836 311702 00286059 นาย  ประเสริฐ   ใจเจริญทรัพย์ กฟน.2 พิษณุโลก

2837 311710 00086358 นาย  พงศกร   ตนัติวิชช์ กฟต.3 ยะลา

2838 311728 00289184 นาย  พงศศิ์ษฎ ์  โสภาวฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2839 311736 00195284 นาย  พนมวงัก ์  นิลพฒัน์ กฟต.3 ยะลา

2840 311760 00282178 นาย  มานะ   เพช็รตะกวั กฟฉ.3 นครราชสีมา

2841 311794 00113531 นาย  ศิริชยั   เงินงอก กฟน.3 ลพบุรี

2842 311833 00198923 นาย  สุธรรม   แยม้มณฑา กฟน.3 ลพบุรี

2843 311841 00226770 นาย  สุพจน์   มูลจวง สาํนกังานใหญ่

2844 311875 00281831 นาย  อุดมศกัดิ   เตม็วงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

2845 311883 00286118 นาย  เอกกมล   จนัทรกลม สาํนกังานใหญ่

2846 311891 00256553 นาง  กนุทินี   คาํผลศิริ สาํนกังานใหญ่

2847 311906 00104653 นาง  สมพร   กองสงค์ กฟก.1 อยธุยา

2848 311914 00268011 น.ส.  วรรณรัตน์   อนุเสถียร สาํนกังานใหญ่

2849 311922 00186429 นาง  พณัออน   เวชกิจ สาํนกังานใหญ่

2850 311930 00016254 นาย  จกัรพงศ ์  กิจแสงสรรพ์ สาํนกังานใหญ่
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2851 311948 00123110 นาง  วราภรณ์   ลาฟลมัม์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2852 311956 00003459 นาง  เพญ็จนัทร์   สงัขศิ์ริ กฟน.3 ลพบุรี

2853 311964 00133999 นาง  สกลธร   ณ สงขลา สาํนกังานใหญ่

2854 311972 00038187 นาย  ทอม   ศรีนุกูล กฟฉ.1 อุดรธานี

2855 311980 00079486 นาย  จรัญ   พาเทีย กฟฉ.1 อุดรธานี

2856 311998 00229469 นาย  เสกสรรค ์  เพชรประไพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2857 312017 00359886 นาย  ธานนัท ์  วตัรุจีกฤต กฟต.3 ยะลา

2858 312025 00149342 น.ส.  ศศิวิมล   วณีสอน สาํนกังานใหญ่

2859 312041 00150781 นาย  พงศโ์ภชย ์  คิดรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2860 312083 00190602 นาย  ชลวิทย ์  นอ้ยนาํนนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2861 312091 00144988 นาง  ชนิฎา   อินทวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

2862 312106 00090686 นาย  เสถียร   ยนิดีสุข กฟก.2 ชลบุรี

2863 312114 00089110 นาย  ทิวา   ทองดี กฟก.2 ชลบุรี

2864 312148 00061554 นาย  วิมล   ผดุงกิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

2865 312156 00229564 นาง  ปาริชาต   แกว้มณี กฟก.1 อยธุยา

2866 312164 00087613 นาง  อ่อนศรี   ชิตเกษร กฟก.1 อยธุยา

2867 312180 00241906 นาย  สุรชยั   แกว้หมืนไวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

2868 312198 00154521 นาย  สิทธิศกัดิ   พวงมาลยั กฟก.1 อยธุยา

2869 312211 00013810 นาย  เตชสิทธิ   สุรพฒันาชีวะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2870 312229 00122350 นาย  ประดิษฐ   สนใจ กฟน.3 ลพบุรี

2871 312237 00259197 นาย  กมัพล   ดาํเนินศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

2872 312245 00206780 นาย  ปรีชา   โสดามรรค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2873 312253 00158434 นาย  วิชยั   สนใจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2874 312261 00290028 นาย  ภาสกร   บุษยนาวิน กฟก.1 อยธุยา

2875 312300 00326732 จ่าสิบตรี  กฤษชยั   ดวงดาว กฟก.2 ชลบุรี
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2876 312368 00243562 น.ส.  พรสวรรค ์  ภู่ประกร สาํนกังานใหญ่

2877 312376 00326578 นาย  สุจินต ์  ตรีมงคล สาํนกังานใหญ่

2878 312431 00188821 นาย  ณฐัภทัร์   คาํเพิมพูล กฟน.1 เชียงใหม่

2879 312465 00134945 นาย  อนนัต ์  รักเถาว์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2880 312473 00171709 นาง  สุธิดารัตน์   จารุพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2881 312481 00171777 นาง  ฉวีวรรณ   นิลดาเกษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2882 312504 00350973 นาย  วศิน   ศุภกิจจานุสรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

2883 312512 00236945 น.ส.  บุญณเรือน   ทองลอย กฟก.2 ชลบุรี

2884 312601 00212151 น.ส.  ศิริรัตน์   อวยพร กฟต.1 เพชรบุรี

2885 312619 00039965 นาย  ทองแดง   ชิณะทรัพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2886 312627 00064657 นาย  เสวตศกัดิ   สีหะวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2887 312635 00138303 นาย  พงษจิ์ต   ภูสมสาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2888 312643 00124916 นาง  นงนภสั   แสนกงุ กฟฉ.1 อุดรธานี

2889 312669 00120203 นาย  ปารีญา   กลางประพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2890 312685 00050101 นาย  บรรพจน์   แสนสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2891 312693 00124534 นาย  วิชิต   มิสคาน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2892 312708 00092438 นาย  เกรียงศกัดิ   ศิริวงศโ์สทร กฟต.3 ยะลา

2893 312724 00024704 น.ส.  ศิรินทร์ทิพย ์  อภิญโญวเิชียร สาํนกังานใหญ่

2894 312758 00002730 นาย  ธนบดี   บุระมาน สาํนกังานใหญ่

2895 312774 00170799 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   เจริญศกัดิ กฟน.2 พิษณุโลก

2896 312790 00110606 นาง  อาภรณ์   ทรัพยสุ์วรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

2897 312805 00097301 นาง  จนัทนา   คงสมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

2898 312813 00041073 นาย  พจน์   วิชยัพรม กฟน.1 เชียงใหม่

2899 312839 00052044 นาย  ภาณุวตัร   สนิทการ กฟน.1 เชียงใหม่

2900 312863 00238038 นาง  นิรมล   บรรเลงเสนาะ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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2901 312889 00214303 นาย  ผดล   แมนผดุง กฟก.2 ชลบุรี

2902 312928 00180869 นาย  เดชชาติ   สวา่งศรี กฟก.3 นครปฐม

2903 312936 00133349 นาง  ธญัญธร   พรายจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

2904 312952 00013606 นาย  อีเลียส   บอเถาะ กฟต.3 ยะลา

2905 312960 00177587 น.ส.  วาสนา   ประเสริฐศรี กฟต.1 เพชรบุรี

2906 312978 00141485 นาย  วิทยา   วงษก์ุหมดั กฟก.3 นครปฐม

2907 312994 00063429 นาง  วชัราภรณ์   พิกลุทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2908 313005 00212656 นาย  ประภาส   เมืองปุ๊ด กฟน.1 เชียงใหม่

2909 313071 00234989 นาย  สุเทพ   เขม็ทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2910 313097 00040768 นาย  สุรชาติ   เนตรนาํเกตุ กฟน.1 เชียงใหม่

2911 313102 00240891 นาย  อาํพล   แดงสด กฟน.1 เชียงใหม่

2912 313128 00111161 นาง  ทิพยสิ์ตา   หงษว์รพฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

2913 313136 00132466 นาย  สิงหนาถ   จนัทร์โพธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2914 313144 00196412 นาย  นิวฒัน์   บุญศรีแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2915 313152 00258755 นาย  คาํภีพูล   เวยีงอินทร์ กฟก.1 อยธุยา

2916 313160 00164223 นาย  ชาภณ   พ่วงพูล กฟน.1 เชียงใหม่

2917 313178 00054387 นาย  ชยัยง   เตม็นุช กฟก.2 ชลบุรี

2918 313194 00031412 น.ส.  สมพร   พงษเ์พง็ กฟน.3 ลพบุรี

2919 313209 00119769 นาย  บณัฑิต   ยอดปืน กฟก.1 อยธุยา

2920 313217 00072393 นาย  ธานี   อนนัธศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2921 313225 00038705 นาย  นุเวตน์   ชินวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2922 313241 00222685 นาย  อมร   แดงยามู กฟต.3 ยะลา

2923 313259 00193905 น.ส.  เกสรา   สมุทรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

2924 313267 00163481 นาง  วีริยา   นพเจริญกลุ กฟน.1 เชียงใหม่

2925 313275 00009996 นาย  ธวชั   วรรณวกิรม์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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2926 313283 00290614 นาย  อนุชา   คนัธา กฟน.1 เชียงใหม่

2927 313291 00060758 น.ส.  รจนา   เกิดสวา่ง กฟต.1 เพชรบุรี

2928 313322 00116602 นาย  สายญั   เกิดสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

2929 313348 00337367 นาย  สุพจน์   ศรีสุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

2930 313356 00230799 นาย  อรรถวฒิุ   ฟูปลืม กฟก.1 อยธุยา

2931 313398 00072561 นาย  สมชาย   จนัทร์อินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2932 313411 00131529 นาย  สาํราญ   ดู่หมืนไวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

2933 313445 00037509 นาย  อภิเดช   ศรีสาํราญ กฟฉ.1 อุดรธานี

2934 313479 00162849 น.ส.  พรพรรณ   พุ่มพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

2935 313487 00181106 นาย  จุมพล   คลีพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

2936 313518 00071206 นาย  วรจิต   นาโลม กฟก.2 ชลบุรี

2937 313542 00076638 นาง  จารีย ์  ทองท่าพญา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2938 313550 00250139 น.ส.  จนัทิมา   ไตรสุธา กฟก.1 อยธุยา

2939 313568 00204497 นาย  นิคม   นกอินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

2940 313576 00234434 นาง  ปริยากร   เมืองลือ กฟน.1 เชียงใหม่

2941 313615 00093684 นาย  วิโรจน์   พสัดุ กฟต.1 เพชรบุรี

2942 313623 00268102 นาย  กฤษณ   แสงเงิน กฟก.3 นครปฐม

2943 313631 00028467 นาย  สมัพนัธ์   วงคเ์วียนมา กฟน.1 เชียงใหม่

2944 313657 00165538 นาย  ราชนัย ์  ลีไพบูลย์ กฟน.1 เชียงใหม่

2945 313665 00245823 นาย  พงษพ์นัธ์   หาญเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

2946 313673 00246879 นาย  ชล   ดาษดาคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

2947 313699 00061681 นาย  ธีรวฒิุ   ถาวร กฟฉ.1 อุดรธานี

2948 313712 00113195 นาย  ปิยะพล   ยทุธมานพ กฟฉ.1 อุดรธานี

2949 313720 00184590 นาย  สามิตร   แกว้ปลงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

2950 313788 00150086 นาย  นริศ   เกาะแกว้ กฟน.3 ลพบุรี
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2951 313796 00036353 นาย  วินยั   สุขวิลยั กฟก.1 อยธุยา

2952 313819 00195589 นาง  มณีรัตน์   รุ่งเรือง สาํนกังานใหญ่

2953 313827 00165433 นาย  สิรณฏัฐ ์  สิริวรภสัร์ สาํนกังานใหญ่

2954 313843 00139963 นาย  นิวตั   สิริโสภณวฒันา สาํนกังานใหญ่

2955 313851 00265768 นาง  นพาวรรณ์   โสภิตภกัดีพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

2956 313869 00146508 นาย  มงคล   มิงมาศ กฟฉ.1 อุดรธานี

2957 313893 00224750 นาย  พลตรี   กาพยพิ์กุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2958 313958 00036771 นาย  ทศพร   หนูอกัษร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2959 314001 00259579 นาย  สานนท ์  สินลาลบั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2960 314019 00365061 นาย  ประสิทธิ   กาํจดัภยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2961 314027 00263548 นาง  พจนา   โตสาํลี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2962 314035 00134313 นาง  สุขใจ   บุญวงศวิ์วฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2963 314051 00153048 นาย  สุรพล   ตุย้เครือ กฟน.1 เชียงใหม่

2964 314077 00073808 นาย  ณฐัธพงษ ์  คาํดวง กฟก.1 อยธุยา

2965 314093 00209556 นาย  พิเชษฐ์   เสิบกลิน กฟน.3 ลพบุรี

2966 314132 00015353 นาย  อดิศกัดิ   สินกลาง กฟก.1 อยธุยา

2967 314158 00180641 น.ส.  สุนิสา   เจริญทวีทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

2968 314190 00155113 นาง  แกว้ตา   แกว้ตะพาน กฟฉ.3 นครราชสีมา

2969 314205 00126122 นาง  นงลกัษณ์   งามชืน กฟก.3 นครปฐม

2970 314213 00234525 นาง  เพียงเพญ็   สุวรรณพิทกัษ์ กฟก.2 ชลบุรี

2971 314247 00131474 นาย  วสุธา   พ่วงจีน กฟฉ.3 นครราชสีมา

2972 314289 00088328 นาย  เวชยนัต ์  สินแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2973 314297 00111466 นาย  สุธรรมรักษ ์  กาญจนเสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2974 314310 00108461 นาย  สมพร   งามเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2975 314344 00408001 นาย  ทวีศกัดิ   มนัสุขผล กฟก.3 นครปฐม
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2976 314352 00143564 นาย  วชัรินทร์   อ่อนศรี กฟก.3 นครปฐม

2977 314360 00220247 นาย  สง่า   หีตทิม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2978 314386 00235658 นาย  พุฒิพงศ ์  กระจ่างธนาทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

2979 314409 00106950 นาย  วิสูต   สุวรรณจกัร์ กฟน.1 เชียงใหม่

2980 314425 00272917 นาง  อาภรณ์   วงศหิ์ริวรกลุ กฟน.1 เชียงใหม่

2981 314433 00076351 นาย  ธรรมนูญ   มุสิกรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

2982 314441 00316949 นาย  ปัญญา   ทองประสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

2983 314467 00014761 นาย  วีระชยั   ลอ้อุไร สาํนกังานใหญ่

2984 314514 00006211 นาย  ภูมิพงษ ์  เจริญเวช สาํนกังานใหญ่

2985 314556 00047247 นาง  กิติวรรณ   ศรีเพญ็ สาํนกังานใหญ่

2986 314603 00231977 นาง  กิติพร   คลีพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

2987 314637 00229532 นาง  ทิพวลัย ์  อุดมรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2988 314661 00054519 นาย  เกษมสุข   จินตานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

2989 314695 00151137 นาย  สมภูมิ   ใชฮ้วดเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

2990 314700 00162912 นาย  วฒิุพงษ ์  วงษดี์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2991 314718 00240750 นาย  รัชพล   วงศาโรจน์ กฟก.2 ชลบุรี

2992 314726 00118222 นาง  วรรณเพญ็   พรมเขต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2993 314750 00045722 นาง  ปทิตตา   เมธงักูร กฟน.1 เชียงใหม่

2994 314768 00114614 นาย  สนัติชยั   เกิดชา้ง กฟต.1 เพชรบุรี

2995 314784 00179957 นาย  วสนัต ์  เรืองศรี กฟก.1 อยธุยา

2996 314815 00049685 นาย  โสภณ   โสภาพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

2997 314823 00068338 นาย  สามารถ   กมุพล กฟน.3 ลพบุรี

2998 314865 00128229 นาย  บรรดาล   มฤคี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2999 314904 00092797 นาย  สุวิทย ์  โฉมศรี กฟก.1 อยธุยา

3000 314912 00141580 นาย  ขจร   โปร่งฟ้า กฟก.1 อยธุยา
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3001 314920 00028794 นาย  สุรพล   อาจบา้นสร้าง กฟก.1 อยธุยา

3002 314954 00064289 นาย  สนทรา   จนัละบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3003 314962 00253278 นาย  กฤษณ์   คาํพรหม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3004 314970 00030339 นาย  ถวิล   ขนุอาํไพ กฟต.3 ยะลา

3005 314996 00012919 นาง  มณีรัตน์   ศุทธยาลยั กฟก.1 อยธุยา

3006 315007 00092410 นาย  ชลอ   คุณารักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

3007 315023 00124920 น.ส.  ปลืมกมล   สุขาภิวฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3008 315031 00081762 นาย  เวียงชยั   หนูห่วง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3009 315049 00118440 นาย  ปารเมศ   จารุชาติธาดา กฟต.3 ยะลา

3010 315057 00137252 นาย  พิษณุ   ศกัดิศรีบุญดี กฟฉ.1 อุดรธานี

3011 315081 00429879 นาย  สุดชาย   ดวงสวา่ง กฟน.3 ลพบุรี

3012 315099 00218339 น.ส.  สุจิตรา   เฟืองฟุ้ง กฟน.3 ลพบุรี

3013 315104 00048520 นาย  ราเชลล ์  พนัธุ์รักษ์ กฟก.1 อยธุยา

3014 315120 00264067 นาย  กิตติ   รัชฏาศรี กฟน.3 ลพบุรี

3015 315162 00277567 นาย  จรัล   วรรณเลิศ กฟน.1 เชียงใหม่

3016 315170 00130432 นาย  ณฐัฏเ์สฎฐ์    สจัจะมโน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3017 315188 00221720 นาง  นารา   ทาทอง กฟน.1 เชียงใหม่

3018 315201 00134286 นาย  สุริยะ   ภูมิพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3019 315227 00250389 นาย  ประพจน์   ชายสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3020 315235 00219694 นาย  ประสงค ์  นยันาภากรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

3021 315251 00009346 นาย  นนัตพงษ ์  หมายดี สาํนกังานใหญ่

3022 315277 00024768 น.ส.  ศกุนกานต ์  เปลียนสายสืบ สาํนกังานใหญ่

3023 315285 00114919 นาย  สาคร   ศรีณวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3024 315293 00081776 นาย  ปัญญกร   ไชยวงษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3025 315308 00127469 นาย  ณฐัพงษ ์  พฒัน์ชนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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3026 315316 00064516 นาย  อมร   ทองสีงามตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3027 315324 00064934 น.ส.  วราภรณ์   จาํลองพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3028 315332 00041714 นาย  ขวญัเพชร   สุขเกษมศิลป์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3029 315358 00241974 นาย  เผด็จ   เทพทุ่งหลวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3030 315374 00119337 นาย  คมเดช   กลุจิตติชนก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3031 315382 00191385 นาย  ทกัษชาติ   ขนัธ์ทอง สาํนกังานใหญ่

3032 315405 00059678 นาย  สิทธิลกัษณ์   เหล่าเราวฒันกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

3033 315439 00185091 นาง  กชกร   ณ ถลาง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3034 315455 00346277 นาย  บรรเจิด   เกิดผล กฟน.2 พิษณุโลก

3035 315463 00063879 นาง  ภคัณิชดา   ศุภสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3036 315502 00240328 นาย  วีระ   สวสัดี กฟน.3 ลพบุรี

3037 315528 00065671 นาย  ธนิต   บุญชู กฟก.3 นครปฐม

3038 315552 00323102 นาย  คาํใส   ท่อนคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3039 315609 00083819 นาย  เจษฎา   ยะโสคิด กฟฉ.1 อุดรธานี

3040 315641 00250339 นาย  ไพโรจน์   สาธา กฟน.2 พิษณุโลก

3041 315675 00137020 นาย  มิตรชยั   โคตรชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

3042 315683 00212024 นาย  สิริพงษ ์  บุญยะมยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

3043 315748 00235608 นาง  สุภาวดี   เตียวสุวฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3044 315764 00040209 นาง  ศรีสะอาด   เสนาะเสียง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3045 315772 00171527 นาย  ธนากร   ยวุนะวณิช กฟน.3 ลพบุรี

3046 315803 00343106 นาย  สนัตศ์กัดิ   ยธิุษฐีรกลุ สาํนกังานใหญ่

3047 315811 00239284 นาย  ศรัณย ์  เฉลิมพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

3048 315829 00262897 นาย  โกศล   พนมไทย กฟก.2 ชลบุรี

3049 315845 00412802 สิบตรี  ชานนท ์  สมบุญ กฟก.2 ชลบุรี

3050 315853 00244940 นาย  รุ่งโรจน์   แขง็ธญัญกิจ กฟน.2 พิษณุโลก
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3051 315861 00067455 นาย  ตระกูล   แกว้รัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

3052 315879 00067441 นาย  เกรียงไกร   เพง็สกุล กฟน.3 ลพบุรี

3053 315887 00239789 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   ตนัวฒันะ กฟน.3 ลพบุรี

3054 315895 00341631 นาย  สมศกัดิ   คะณา กฟต.1 เพชรบุรี

3055 315900 00127350 นาย  บณัฑิต   ตงัจิตรตรง กฟต.3 ยะลา

3056 315926 00063324 น.ส.  กลัยา   วจนะวิชากร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3057 315942 00185100 พ.อ.อ.  กิตตินนัท ์  สอนดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3058 315950 00011727 นาย  จรัญ   บุญยะคงรัตน์ สาํนกังานใหญ่

3059 315968 00011709 นาย  ธีระเกียรติ   ปราบริปูตลุง สาํนกังานใหญ่

3060 315976 00190561 นาย  ประสาน   มีประมูล สาํนกังานใหญ่

3061 316003 00232555 นาย  ปรีชา   ศรีประวติั กฟก.2 ชลบุรี

3062 316011 00283506 นาย  แสงทอง   เกตแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

3063 316029 00249940 นาง  ศิริกญัญา   ไชยมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

3064 316045 00079440 นาย  สุรศกัดิ   เขม็ธนู กฟฉ.1 อุดรธานี

3065 316053 00257068 นาย  ไพฑูรย ์  มูลทอง กฟน.1 เชียงใหม่

3066 316079 00290337 นาย  มงคล   ทรัพยสุ์ข กฟก.3 นครปฐม

3067 316095 00040304 นาย  พรชยั   เชาวศ์รีกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3068 316100 00007671 นาย  สมชาย   พิทยธนากุล กฟฉ.1 อุดรธานี

3069 316118 00282550 นาย  ปกรณ์   ลคันานนัทน์ กฟก.2 ชลบุรี

3070 316126 00268916 นาย  บุรินทร์   ศีลสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

3071 316150 00090840 นาย  สุชาติ   เอียมเนตร กฟก.1 อยธุยา

3072 316168 00067073 นาย  ประสิทธิ   ขามโนนวดั กฟฉ.3 นครราชสีมา

3073 316184 00173183 นาง  ดรินทร์ธร   บุญดี กฟต.1 เพชรบุรี

3074 316192 00169669 นาย  ศุภชยั   รงคก์ลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3075 316223 00020005 นาง  ศุลีพร   ชวนรัก กฟต.1 เพชรบุรี
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3076 316231 00057321 นาย  กนัตภณ   นาคประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

3077 316249 00238692 นาย  ชาญยทุธ   แสงดวงดาว กฟต.1 เพชรบุรี

3078 316265 00264835 นาง  กิตติมล   กล่อมใจ กฟน.3 ลพบุรี

3079 316273 00048770 นาย  โกศล   ฮงทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3080 316281 00151682 นาย  สถาพร   สาํลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3081 316299 00063265 นาง  รุ่งกานต ์  พิพิธภกัดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3082 316304 00120562 นาง  จีรฉตัร์   คุม้พิทกัษ์ กฟก.1 อยธุยา

3083 316312 00102338 นาย  กิตติทตั   เผนานนท์ กฟต.3 ยะลา

3084 316320 00087322 นาง  นาํทิพย ์  โยมเมือง กฟต.3 ยะลา

3085 316338 00103875 นาย  ประกอบ   รัตนมณี กฟต.3 ยะลา

3086 316354 00122100 นาย  จกัรกฤษณ์   ทุ่งแจง้ กฟน.1 เชียงใหม่

3087 316362 00247198 นาย  ชาลี   เอียมสาํอางค์ กฟน.3 ลพบุรี

3088 316370 00288956 นาย  กมลเมตต ์  ตนัพานิช กฟต.3 ยะลา

3089 316388 00059105 นาย  ทศพล   ไชยวงคค์าํ กฟน.1 เชียงใหม่

3090 316396 00178274 นาย  คมกริช   บวัอยู่ กฟก.3 นครปฐม

3091 316401 00112767 นาย  เลิศชาย   ภูมิภาค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3092 316419 00110224 นาย  พิศิษฐ์   กลุแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3093 316427 00283306 นาย  ศราวธุ   บวัคง กฟก.2 ชลบุรี

3094 316435 00274632 นาย  นริศ   เมืองมูล กฟน.1 เชียงใหม่

3095 316443 00002249 น.ส.  สุชาดา   คงธรรม สาํนกังานใหญ่

3096 316469 00259529 น.ส.  รุจารัตน์   ชูเชิด สาํนกังานใหญ่

3097 316477 00071810 นาย  ปรีดา   สุวรรณมาโจ กฟฉ.1 อุดรธานี

3098 316485 00057371 นาย  กวี   วฒันาวนิช กฟน.3 ลพบุรี

3099 316508 00041914 นาย  จรีย ์  แกว้ใจกนั กฟน.1 เชียงใหม่

3100 316524 00191585 นาย  วชัรทรัพย ์  ไทยะลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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3101 316532 00098107 นาย  ไพฑูรย ์  ชาญสมยั กฟก.1 อยธุยา

3102 316540 00021906 นาง  เพญ็นิภา   จนัทะโชติ กฟก.2 ชลบุรี

3103 316574 00042724 นาย  สาํเร็จ   ครองยทุธ กฟน.1 เชียงใหม่

3104 316605 00275751 นาง  พรรณ์ประภา   กุย้บาํรุง กฟต.1 เพชรบุรี

3105 316613 00208564 นาย  ประสิทธิ   พราหมณ์ภู่ กฟต.1 เพชรบุรี

3106 316639 00022948 นาง  จินตนา   สุทนต์ สาํนกังานใหญ่

3107 316647 00096787 นาย  นิวติั   วสิเกตุ กฟน.1 เชียงใหม่

3108 316655 00271789 นาย  สุทธิชาติ   ทองมาก กฟน.1 เชียงใหม่

3109 316663 00260827 นาย  นพรัตน์   หอเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

3110 316671 00239052 นาย  กิตติพงษ ์ช.   ศิริปุณย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3111 316697 00141217 นาย  นิรันดร   ประดิษฐค่์าย กฟฉ.1 อุดรธานี

3112 316702 00220356 นาย  ธวชัชยั   พลสะทอน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3113 316728 00061722 นาย  ณรงค ์  บุญจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

3114 316752 00111757 นาย  กลุฑล   สาตร์พนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

3115 316760 00054919 นาง  ราตรี   ช่อบุญนาค กฟก.1 อยธุยา

3116 316778 00218416 นาย  สุดเฉลียว   ศิริหลา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

3117 316809 00025328 น.ส.  แสงจนัทร์   รามางกูร กฟฉ.1 อุดรธานี

3118 316817 00105918 นาย  พรชยั   โรจนสโรชน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3119 316825 00042829 นาง  อาํนวยพร   สุขสมปัญญานนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

3120 316841 00044962 นาย  กนัตภณ   ตาทองแท้ กฟน.1 เชียงใหม่

3121 316867 00182552 นาย  พศิน   โชตะมงัสะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3122 316906 00042229 นาง  สุนทรี   คาํปา กฟน.1 เชียงใหม่

3123 316922 00280667 นาย  ประกอบ   ทา้วขวา้ง กฟต.1 เพชรบุรี

3124 316948 00093016 นาง  วิไล   ศิลปชยั กฟก.1 อยธุยา

3125 316956 00208946 นาย  ชยัชนะ   เมืองพิล กฟต.1 เพชรบุรี
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3126 316972 00108407 นาย  ชยัรัตน์   วงศข์มุเงิน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3127 316980 00040627 นาง  สุนทร   ประเสริฐผล กฟก.2 ชลบุรี

3128 316998 00070846 นาง  วราภรณ์   ทิยา กฟก.1 อยธุยา

3129 317009 00163631 นาย  สุเทพ   กฤตยโสภณ กฟก.3 นครปฐม

3130 317025 00290755 นาย  ระพินทร์   สาํเริง กฟน.3 ลพบุรี

3131 317033 00267110 นาง  สุทธิพร   ปากเพรียว กฟน.3 ลพบุรี

3132 317059 00190761 นาย  สายณัห์   วิเศษสงัข์ กฟต.1 เพชรบุรี

3133 317067 00074836 นาง  อรณิชา   จาํปาทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3134 317083 00133826 นาย  จนัติ   สิทธิวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

3135 317106 00094771 นาง  ดารัตน์   บูรณะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3136 317114 00196999 นาย  สมพร   ชตะเสวี กฟก.1 อยธุยา

3137 317130 00062578 นาย  ไตรรัตน์   พนัธะไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3138 317164 00212006 นาย  พยงุศกัดิ   เซ่งตระกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

3139 317172 00105304 นาย  จุมพล   โสพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3140 317180 00280930 นาย  พลัลภ   อินทรธานี กฟก.1 อยธุยา

3141 317203 00119355 นาง  กนกกุล   กลุจิตติชนก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3142 317211 00107665 นาย  วิก   เพียราชโยธา กฟน.3 ลพบุรี

3143 317245 00159476 นาย  ไสว   นามวงษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

3144 317253 00230917 นาย  กฤษกร   โสระโต กฟต.1 เพชรบุรี

3145 317261 00124548 นาย  อมรวิทย ์  ไชยะเดชะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3146 317287 00198955 นาย  อภินนัท ์  ศิริสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

3147 317295 00172878 นาง  นงนภสั   ตณัฑโกศยั กฟก.1 อยธุยา

3148 317326 00013242 นาย  ไพบูลย ์  พิทกัษส์งคราม กฟก.1 อยธุยา

3149 317334 00099844 นาย  ศกัดิชยั   เสือม่วง กฟก.1 อยธุยา

3150 317342 00173006 นาย  ชม   หากะวี กฟก.1 อยธุยา
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3151 317407 00077311 นาง  จิรพร   วงษว์านิช กฟต.3 ยะลา

3152 317449 00239939 นาง  รมยช์ลี   ศิลปะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3153 317457 00120685 นาย  ตุ๊   ศรีสาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

3154 317473 00119905 นาย  นทัธี   หนองหวา้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3155 317481 00034842 นาย  วีระวชัร์   เลียบจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

3156 317499 00205657 นาย  ชนธร   ปรีดารัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

3157 317504 00067978 นาย  วิวฒัน์   คล่องแคล่ว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3158 317512 00194692 นาย  ดุษฎี   มทัวานุกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

3159 317520 00051448 นาย  ไพรชล   ผอ่งใส กฟต.1 เพชรบุรี

3160 317546 00098234 นาง  สุมะนา   ภู่ตระกูล สาํนกังานใหญ่

3161 317554 00096537 นาย  สามารถ   เจียวยี กฟต.1 เพชรบุรี

3162 317562 00128465 นาย  อภยั   สุวรรณสิงห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3163 317588 00291165 นาง  ชลธิชา   กลินกุหลาบ กฟก.2 ชลบุรี

3164 317627 00271816 นาย  ชิดชยั   เพชรแกว้สุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

3165 317635 00139218 นาง  ศุภลกัษณ์   ม่วงพูลสวาสดิ กฟก.1 อยธุยา

3166 317643 00192804 นาย  ยรรยง   สกุลวฒันา กฟฉ.3 นครราชสีมา

3167 317669 00079640 นาย  โสภณ   ยนจอหอ กฟก.2 ชลบุรี

3168 317677 00183235 นาง  วลัลภา   ชอ้นพุดซา กฟก.3 นครปฐม

3169 317685 00065908 น.ส.  ณฐัมา   อิมวิเศษ กฟก.3 นครปฐม

3170 317693 00019070 นาย  เวชยนัต ์  ไตรศิลป์ สาํนกังานใหญ่

3171 317766 00311062 น.ส.  อติลกัษณ์   ยงใจยทุธ สาํนกังานใหญ่

3172 317782 00175612 นาย  สมบติั   สุดกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3173 317790 00121918 นาย  บรรจง   สุขนา สาํนกังานใหญ่

3174 317805 00009528 นาง  ปริญญา   ผลแกว้ สาํนกังานใหญ่

3175 317821 00174357 นาย  อุเทน   วชัระตงัคะ สาํนกังานใหญ่
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3176 317839 00115260 นาย  สมควร   อ่อนละมุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

3177 317855 00066095 นาย  วรชยั   แกว้วิจิตร์ กฟก.3 นครปฐม

3178 317863 00145748 นาง  กฤติกา   สงัขสุ์วรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

3179 317871 00154880 นาง  กลุธิดา   ภทัรธีรนนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

3180 317952 00149479 นาย  สุนทรวฒัน์   อุดมทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

3181 317960 00215545 นาง  เพียงเพญ็   บุญเยน็ กฟก.2 ชลบุรี

3182 317994 00199010 นาย  ยทุธศกัดิ   สายทิพย์ กฟน.1 เชียงใหม่

3183 318005 00202736 นาย  บุญเลิศ   มีชะวี กฟก.3 นครปฐม

3184 318071 00067396 นาย  วีระ   ดาวดวงนอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

3185 318089 00017737 นาย  ศิโรรัฐ   คุม้วนั สาํนกังานใหญ่

3186 318097 00009041 นาง  นิรมล   ศรีสภา กฟก.1 อยธุยา

3187 318102 00023112 นาง  กลัยา   ราตรี สาํนกังานใหญ่

3188 318128 00016886 นาง  ปนดัดา   สุขะเสน สาํนกังานใหญ่

3189 318136 00132311 นาย  นพดล   เขม็เพช็ร กฟฉ.1 อุดรธานี

3190 318152 00024881 นาย  บรรเจิด   ปานเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3191 318160 00119341 นาย  อุดม   พรมเขต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3192 318178 00214921 นาย  ธีระชยั   คงนาวงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

3193 318186 00127932 นาย  ฉตัรชยั   สาธิตธรรมชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

3194 318194 00250434 นาย  พิมาย   หลกัทองไชย กฟก.2 ชลบุรี

3195 318209 00129057 นาง  จนัทร์เพญ็   ไชยทองพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3196 318217 00011963 นาย  กงจกัร   มากพูน กฟฉ.1 อุดรธานี

3197 318225 00299072 นาย  ชาคริต   วรวาส กฟก.2 ชลบุรี

3198 318233 00044821 นาง  อุไรวรรณ   สว่างไสว กฟฉ.1 อุดรธานี

3199 318241 00044817 นาย  พฒันา   ซาสุด กฟฉ.1 อุดรธานี

3200 318259 00065980 น.ส.  อนงคน์าฏ   คณาวงศ์ กฟก.3 นครปฐม
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3201 318267 00042279 นาย  ชยัวฒัน์   มาลาวิลาศ กฟน.1 เชียงใหม่

3202 318306 00212010 นาง  สมลกัษณ์   เซ่งตระกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

3203 318314 00245841 นาง  ไอรัก   จนัทรสนิทศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

3204 318330 00256226 นาย  สุทศัน์   นาคีสถิตย์ กฟน.3 ลพบุรี

3205 318356 00186906 นาย  สุวิช   เชิงหอม กฟฉ.3 นครราชสีมา

3206 318364 00208364 น.ส.  พเยาว ์  กาษา กฟก.1 อยธุยา

3207 318372 00052476 นาง  เพญ็นภา   ถาวรชาติ กฟก.1 อยธุยา

3208 318403 00109176 นาง  รัชนี   นินทรกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3209 318411 00289457 น.ส.  กลัยา   จนัทนะโพธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3210 318453 00046528 นาง  สุมาลี   โพธิศรี กฟน.3 ลพบุรี

3211 318461 00258923 นาง  สมศิลป์   ไศลชยั กฟน.1 เชียงใหม่

3212 318518 00218543 นาย  บุญส่ง   มะเริงสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

3213 318526 00203069 นาย  เรืองเวช   เพชรเอกอาํไพ กฟต.1 เพชรบุรี

3214 318542 00219044 นาย  สุวิศิษฏ ์  ภกัดีรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3215 318576 00030452 น.ส.  ฐิติมา   แสงฤทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3216 318607 00074381 นาง  อภิญญา   มีศิริ กฟต.3 ยะลา

3217 318615 00064366 นาย  เฉลิมชยั   คาํภูผง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3218 318623 00205948 นาง  แสงจนัทร์   ยมิละมา้ย กฟก.2 ชลบุรี

3219 318631 00243821 นาง  นงนุช   สุขเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

3220 318649 00120035 นาย  สมภพ   บวังาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3221 318657 00108289 นาย  สุริยนัต ์  สิริพงศช์ยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3222 318673 00225742 นาย  สมศกัดิ   สุดประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

3223 318681 00165829 นาย  ทกัษิณ   เสตะ กฟฉ.1 อุดรธานี

3224 318699 00127978 นาง  นิภากร   ปัทมะริดสา กฟฉ.1 อุดรธานี

3225 318704 00187302 นาง  รัชนี   ศิริฤกษ์ กฟก.3 นครปฐม
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3226 318712 00051989 นาย  เฉลิมชาติ   มหาวนั กฟน.1 เชียงใหม่

3227 318720 00091319 นาง  นิสานาถ   กิสส์เลน กฟฉ.3 นครราชสีมา

3228 318746 00052585 นาย  ชวภณ   ฤทยัพิชาชาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3229 318754 00231072 นาย  ธราธิป   รัตนงามแสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3230 318762 00164546 นาง  รมณียา   มาตราช กฟฉ.1 อุดรธานี

3231 318819 00211923 นาง  เกษรทิพย ์  จนัทสีหราช กฟฉ.3 นครราชสีมา

3232 318827 00135414 นาย  มนตรี   สุวรรณแสนทวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3233 318835 00026479 นาย  ชวลิต   ไชยสมบูรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

3234 318908 00106314 น.ส.  สุกญัญา   โพธิสา กฟก.1 อยธุยา

3235 318916 00132957 นาย  สมศกัดิ   รักกุศล กฟฉ.3 นครราชสีมา

3236 318932 00117444 นาย  ประดิษฐ์   จิตรโท กฟฉ.3 นครราชสีมา

3237 318958 00069643 นาย  อานนต ์  ฤทธิจกัร์คาํ กฟน.1 เชียงใหม่

3238 318990 00003936 นาย  วิวฒัน์   ศรีเพญ็ สาํนกังานใหญ่

3239 319001 00209138 นาย  ประสงค ์  มดัตะเดช สาํนกังานใหญ่

3240 319019 00206994 นาง  วิยะดา   เผอืกฉุย กฟก.2 ชลบุรี

3241 319027 00189122 นาย  โสตถิพงษ ์  ครองมณีรัตน์ กฟต.3 ยะลา

3242 319069 00408647 นาง  ฐิตินนัท ์  บุญนุช กฟต.1 เพชรบุรี

3243 319077 00200398 นาง  รุ่งนภา   สุวรรณบุตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

3244 319085 00129366 น.ส.  เรืองฉาย   ลอยทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

3245 319093 00012387 นาง  ปสุดา   พุฒรังษี กฟก.1 อยธุยา

3246 319108 00289857 นาย  วรพจน์   เพช็รวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3247 319116 00186801 น.ส.  เยาวมาลย ์  กายสง่า กฟฉ.3 นครราชสีมา

3248 319124 00286463 น.ส.  เสาวนีย ์  ชาญหิรัญ กฟก.2 ชลบุรี

3249 319140 00243326 นาย  ชาติชาย   นพคุณ กฟต.1 เพชรบุรี

3250 319190 00011490 นาย  วิทยา   คุม้สระพรม กฟก.1 อยธุยา
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3251 319205 00318337 นาย  กิตติคุณ   สุวรรณรัศมี กฟต.3 ยะลา

3252 319213 00142681 นาย  อรุณ   เอียดคง กฟต.3 ยะลา

3253 319221 00103639 นาย  พงษพ์ฒัน์   พ่วงสุด กฟต.3 ยะลา

3254 319247 00204801 นาย  ประสาตร์   เงินท๊อก กฟน.1 เชียงใหม่

3255 319255 00125780 นาย  สนอง   ราหุรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

3256 319289 00132266 นาย  นิรมิตร   พรหมมา กฟฉ.1 อุดรธานี

3257 319297 00107142 นาย  ธีรศกัดิ   สืบศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3258 319302 00138103 นาย  ศรีศกัดิ   วงศสุ์พรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3259 319310 00058890 นาย  ทองพูล   พิลาวฒิุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3260 319360 00125035 นาย  อนนัตศกัดิ   ไมตรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3261 319386 00060394 นาย  เกรียงศกัดิ   พึงสุข กฟก.1 อยธุยา

3262 319417 00269499 นาง  วรนุช   มหายศนนัท์ สาํนกังานใหญ่

3263 319433 00039915 นาง  กานดา    เอม็เมอร์สนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3264 319459 00096937 นาง  อุตรา   สุริยวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3265 319483 00044467 นาย  วิรัช   เรียบเรียง กฟก.1 อยธุยา

3266 319556 00072220 นาย  เกษมสุข   เมย้ชม กฟฉ.3 นครราชสีมา

3267 319572 00038773 นาย  นิคม   พิลากุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3268 319580 00090072 นาย  สมศกัดิ   ประเสริฐสงัข์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3269 319645 00177882 นาย  สาธิต   จิตประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

3270 319661 00166702 นาย  ปรีชา   บุญเชย กฟน.2 พิษณุโลก

3271 319734 00145811 นาย  ภูมิพฒัน์   มณีโชติ กฟต.3 ยะลา

3272 319742 00117458 นาย  ศุกลพชัร์   เธียรวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3273 319750 00162126 นาย  ทนง   ชาํนาญพนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

3274 319768 00019666 นาย  เฉลิมพล   คล่องคดีรัฐ กฟก.1 อยธุยา

3275 319815 00181047 นาย  ปรีชา   โทบุรี กฟต.3 ยะลา
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3276 319831 00082277 นาย  วฒิุ   บุญมา กฟน.1 เชียงใหม่

3277 319849 00096741 นาย  ชาติชาย   คาํก๋อง กฟน.1 เชียงใหม่

3278 319857 00240287 น.ส.  สุธรรมา   ทองคาํ กฟน.3 ลพบุรี

3279 319865 00223336 นาย  นิกร   โอสถานนท์ กฟก.3 นครปฐม

3280 319873 00222271 นาย  ทินกร   จนัทร์บรรจง กฟน.1 เชียงใหม่

3281 319899 00118240 นาย  ณฐัพล   โชติไพรัตน์ กฟต.3 ยะลา

3282 319904 00039933 น.ส.  เพียงพร   โทบุราณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3283 319912 00048398 นาง  กาญจนา   พนัธุ์รักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

3284 319946 00144388 นาย  วรการ   กวา้งขวาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3285 319962 00242093 นาย  สุพจน์   กลึงกลางดอน กฟฉ.3 นครราชสีมา

3286 319970 00148869 นาย  อาํนาจ   สุกใส กฟฉ.3 นครราชสีมา

3287 319996 00066813 นาย  กฤษณา   อรรคศรีวร กฟฉ.1 อุดรธานี

3288 320010 00184518 น.ส.  นงลกัษณ์   เอียมสะอาด กฟฉ.3 นครราชสีมา

3289 320060 00244009 นาง  เพลินจิตร   คาํพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3290 320109 00110151 นาย  สุดใจ   อบมาเนตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3291 320125 00162467 นาย  ฑีฆาย ุ  พิมพพ์รรค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3292 320141 00346968 นาย  ชูเกียรติ   พฒันประสิทธิชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3293 320167 00047374 นาง  วลัภา   เรืองบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3294 320175 00107201 นาย  พนม   กลางพรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3295 320214 00234652 นาย  ณฐัพงศ ์  โชคยศเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3296 320222 00080007 นาย  ชยัณรงค ์  ศรีบางนาํชล กฟก.1 อยธุยา

3297 320230 00216355 นาย  วนัชยั   ทองใบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3298 320248 00192327 นาย  วีระพงษ ์  บุญสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3299 320256 00194460 นาง  บุศยมาศ   เฟอร์นนัเดส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3300 320272 00254606 นาย  เกียรติกอ้ง   กิจพาณิชย์ กฟก.1 อยธุยา
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3301 320280 00185914 นาย  ศิริชยั   สุขิกุล กฟก.1 อยธุยา

3302 320303 00198591 นาย  อนนัต ์  คลา้ยวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

3303 320311 00036276 นาย  สญัชยั   คาํภาวงค์ กฟก.2 ชลบุรี

3304 320379 00178024 นาง  จุฑารัตน์   แช่มชอ้ย กฟก.3 นครปฐม

3305 320400 00210581 นาย  ประกอบ   ทองแพง กฟต.1 เพชรบุรี

3306 320418 00134404 นาง  สุภาพร   สรีระศาสตร์ กฟต.1 เพชรบุรี

3307 320434 00118254 นาง  โยทะกา   สุวรรณลกัษณ์ กฟต.3 ยะลา

3308 320442 00118313 นาง  อรวรรณ   สุนทรสุข สาํนกังานใหญ่

3309 320450 00075250 นาย  นนัทวชัร์   สงัขไ์ขย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3310 320484 00291565 นาง  เฉพาะพิศ   วชัรานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3311 320492 00131797 นาง  สุพตัรา   ต่อวงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3312 320507 00184613 นาย  จกัรภทัร   พลดอน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3313 320515 00011909 นาย  พิสิทธิ   สุดสายกรวด กฟฉ.3 นครราชสีมา

3314 320523 00027398 นาย  บงกช   ประยงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3315 320557 00087081 นาย  สมชาย   พรหมจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

3316 320573 00119078 นาง  ภณัฑพิ์ศ   ตงัสิริตระกลู กฟต.3 ยะลา

3317 320638 00151696 นาย  ขนิษฐ   กิตติโชติชูดวง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3318 320646 00030216 นาย  มานพ   หน่อแกว้ กฟต.3 ยะลา

3319 320688 00208746 นาย  อาํนาจ   ยอดผา่นเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

3320 320727 00161861 นาย  นเรศ   จินายะ กฟน.1 เชียงใหม่

3321 320743 00162326 นาย  นิสิทธิ   รัตนกิจเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

3322 320751 00025291 นาย  สมพงษ ์  บวัสี กฟฉ.1 อุดรธานี

3323 320769 00038337 นาง  สวรินทร์   ฉายสุวรรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3324 320785 00038169 น.ส.  ขนิษฐา   แสงคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

3325 320808 00169037 นาย  วชัรพงษ ์  แต่งพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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3326 320816 00089506 นาย  สมพงษ ์  สาโรจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3327 320824 00107192 นาย  แสนสุข   สายรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3328 320832 00295191 นาย  คณิต   หนูบุญแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3329 320866 00107574 นาย  ประโยชน์   พูลสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3330 320921 00143487 นาง  พีรยา   มาลยัทองแท้ กฟก.3 นครปฐม

3331 320939 00201499 นาย  ประวิทย ์  สินไชย กฟก.3 นครปฐม

3332 320947 00159826 นาย  สมพร   ราตรี กฟก.3 นครปฐม

3333 320963 00003659 นาย  ชยัสิทธิ   ภุมรินทร์ กฟก.3 นครปฐม

3334 320971 00162730 นาย  ขจรเดช   นิยมศิริ กฟก.3 นครปฐม

3335 321008 00215490 นาย  อญัเชิญ   พนมเสริฐ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3336 321016 00136701 นาย  นเรศ   รัตนกร กฟฉ.1 อุดรธานี

3337 321024 00030466 นาง  ศุภราภรณ์   เหล่าสาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3338 321040 00279573 นาง  นารี   พิทยภทัร กฟฉ.3 นครราชสีมา

3339 321058 00207922 นาง  ปริยากร   สอนดี กฟก.1 อยธุยา

3340 321090 00049853 น.ส.  สุรีพร   บูรณะอุดม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3341 321105 00119682 น.ส.  จนัทนา   หนองหวา้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3342 321139 00144229 นาย  ชูเกียรติ   ชยัจาํรัส กฟฉ.3 นครราชสีมา

3343 321155 00254951 นาง  นิภา   ชงัจอหอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3344 321171 00098939 นาย  ศราวธุ   ระจิตดาํรงค์ กฟก.2 ชลบุรี

3345 321189 00096428 นาง  ปริศนา   ชูกอ้นทอง กฟต.1 เพชรบุรี

3346 321202 00177541 น.ส.  สุทิศา   สืบวงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3347 321228 00339682 นาย  จกัรกฤษ   กาญจนอโนทยั สาํนกังานใหญ่

3348 321236 00027861 นาง  วราภสัร์   ราชนวม กฟน.1 เชียงใหม่

3349 321244 00145184 น.ส.  บุญปราณี   พิษณุพงควิชชา สาํนกังานใหญ่

3350 321252 00221607 น.ส.  อรุณวรรณ   สิงห์ทองวรรณ์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3351 321286 00147536 น.ส.  ปารยก์มล   พรรณพนาวลัย์ สาํนกังานใหญ่

3352 321294 00014684 นาย  สุวิทย ์  แสงจนัทร์เลิศ กฟก.1 อยธุยา

3353 321317 00054878 นาย  สมพจน์   ประมูลสุข กฟก.1 อยธุยา

3354 321325 00218175 นาง  เอกวลี   คณาวงษ์ สาํนกังานใหญ่

3355 321367 00198537 นาง  รุ่งอรุณ   อนนัต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3356 321375 00158420 นาย  อนุชา   อารีรอบ กฟก.1 อยธุยา

3357 321383 00116648 นาย  ประณต   อนนัตนิกร กฟก.1 อยธุยา

3358 321391 00100922 นาย  สมศกัดิ   นดัหา กฟก.3 นครปฐม

3359 321422 00096587 นาย  ชยตุ   มีฤทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

3360 321430 00213193 นาย  บรรพต   ศรียานนท์ กฟก.1 อยธุยา

3361 321448 00157797 น.ส.  งามตา   ทบัลอยฟ้า กฟก.2 ชลบุรี

3362 321456 00188126 นาย  ณรงค ์  บริสุทธิพนัธ์ุ กฟก.2 ชลบุรี

3363 321464 00281445 น.ส.  ยพุดี   มหาโภไคย กฟต.1 เพชรบุรี

3364 321472 00158466 นาง  พรพิมล   สุนทรวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3365 321503 00326932 นาย  ดุสิต   จรดล กฟก.3 นครปฐม

3366 321529 00085689 นาย  บรรลือศกัดิ   สินทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3367 321537 00036767 นาย  สุภาพ   ฉิมมี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3368 321545 00268007 นาย  วินยั   ยงุทอง กฟต.1 เพชรบุรี

3369 321561 00022766 นาย  พจน์ฐพนธ์   นุตวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

3370 321579 00160047 น.ส.  ขวญัใจ   ใจฉาํ สาํนกังานใหญ่

3371 321587 00039765 นาง  สมรัตน์   กิจเฉลา สาํนกังานใหญ่

3372 321600 00024027 นาง  ปรางทิพย ์  พงศบุ์ตร กฟน.3 ลพบุรี

3373 321618 00026160 นาย  วีระยทุธ   สุดตา สาํนกังานใหญ่

3374 321626 00118236 นาง  เฉลิมศรี   มากแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3375 321642 00082831 นาง  วิไล   สวา่งสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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3376 321650 00185641 นาย  สุธรรม ์  รัตนบุรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3377 321668 00024227 นาง  ฉตัฐาทิพ   รอดเสมอ กฟน.3 ลพบุรี

3378 321676 00034010 นาย  ธนิตย ์  อุ่นนนักาศ กฟน.1 เชียงใหม่

3379 321707 00113236 น.ส.  บุญเยยีม   ผงสินสุ กฟฉ.1 อุดรธานี

3380 321715 00155959 น.ส.  นุสรา   องัควานิช สาํนกังานใหญ่

3381 321723 00041928 นาง  สิริลกัษณ์   แกว้ใจกนั กฟน.1 เชียงใหม่

3382 321749 00122132 นาย  ทรงพร   ฝันอา้ย กฟน.1 เชียงใหม่

3383 321765 00229778 นาง  กนกวรรณ   คาํแกว้ สาํนกังานใหญ่

3384 321838 00281368 นาง  ดวงแกว้   อุดมพาณิชย์ สาํนกังานใหญ่

3385 321854 00317509 น.ส.  แกว้ตา   จงศิริมาศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3386 321862 00211973 นาย  นิคม   วงัคะฮาด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3387 321888 00122796 นาย  ณรงค ์  สินสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

3388 321901 00046550 นาง  ภทัรภรณ์   สิทธิเวช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3389 321919 00145166 นาย  กริชนาท   พนัธุ์ปทุม กฟก.3 นครปฐม

3390 321935 00187316 นาย  ทวิช   จนัขนัตี กฟก.3 นครปฐม

3391 321993 00145657 นาย  นครินทร์   แยปอง กฟน.3 ลพบุรี

3392 322004 00003477 นาย  พงษพ์นัธ์   ปริญญานุสสรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

3393 322020 00206671 นาย  อภิฤทธิ   วาทพนัธ์ุ กฟน.3 ลพบุรี

3394 322038 00211141 นาง  ลกัขณา   นวลผอ่ง กฟก.1 อยธุยา

3395 322046 00039010 นาย  นิพนธ์   วิชาชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3396 322054 00048534 นาย  จาํเนียร   โคทนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3397 322070 00151941 นาย  ประเสริฐ   สุขสง่า กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3398 322088 00074036 นาย  พิชยั   ศิริโพธาวานิชกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

3399 322096 00074286 นาย  สุวิทย ์  แกว้แสนเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

3400 322101 00126990 นาย  หิรัณย ์  นวลทอง กฟต.3 ยะลา
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3401 322119 00242702 นาย  ณฐัพงศ ์  เพช็รชนะสงคราม กฟต.3 ยะลา

3402 322127 00252004 นาย  ประภาส   บุญสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

3403 322135 00148100 นาง  อารยา   อนุฤทธิ สาํนกังานใหญ่

3404 322151 00068851 นาง  ภาวนา   หวงัในธรรม กฟน.3 ลพบุรี

3405 322169 00243653 นาย  เชษฐา   บวัสุวรรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

3406 322185 00184918 นาย  ภูวิช   สิงห์สถิตย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3407 322193 00231531 นาย  สิงหา   จนัทร์โสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

3408 322208 00072589 นาย  ณฐนน   สุดใจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3409 322232 00147231 น.ส.  นชัชา   ศรีสุภาพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3410 322240 00064211 นาย  นิคม   สารชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3411 322266 00098852 นาย  ปิยะฤทธิ   สนัทดัการ กฟน.1 เชียงใหม่

3412 322274 00229114 นาย  ณฐัวฒัน์   ทินนะกร กฟก.2 ชลบุรี

3413 322282 00018547 น.ส.  วชัราภรณ์   เทพหสัดิน ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

3414 322305 00180255 นาย  อรรถพร   ศรีวิเชียร กฟก.3 นครปฐม

3415 322347 00101982 นาย  ศุภณฐั   ธานี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3416 322363 00260445 นาย  อิสระ   ศรีพนัธ์ุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3417 322371 00280049 นาย  พิทยา   ภกัดี กฟต.3 ยะลา

3418 322397 00284702 นาย  นพรุจ   กระทุ่มทอง กฟก.3 นครปฐม

3419 322428 00104267 นาย  วสุนทร   วะสีนนท์ สาํนกังานใหญ่

3420 322444 00046673 นาย  ชาตรี   จรรยารักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

3421 322478 00249140 นาง  อรอุมา   ศิริโพธาวานิชกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

3422 322494 00156828 น.ส.  นิชาภา   ลีทอง สาํนกังานใหญ่

3423 322509 00256294 นาย  มงักร   ผอ่งพนัธุ์งาม กฟก.1 อยธุยา

3424 322517 00337826 นาย  ทรงพล   คมสนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

3425 322533 00038955 นาง  สุเนตรา   พายเุลิศ กฟฉ.1 อุดรธานี
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3426 322575 00239066 นาย  ทองเจือ   ขลิบกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3427 322583 00020687 นาย  มนตรี   ตงัสุขเกษม สาํนกังานใหญ่

3428 322614 00250161 นาย  สุนทร   แขวงแดง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3429 322622 00216973 นาย  เมธี   บุญพรหม กฟน.1 เชียงใหม่

3430 322648 00281863 นาย  สาโรจน์   จนัทร์แกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3431 322656 00042360 นาย  อินสน   ตา้นคือ กฟน.1 เชียงใหม่

3432 322729 00408738 นาย  สมชาย   ปรีดาภิรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3433 322737 00262683 นาย  ชาญ   เพลินสมัพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3434 322745 00319060 นาย  สมพงษ ์  ตงัถึงถิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3435 322753 00211919 นาย  รุ่งอรุณ   แกว้มณี กฟฉ.3 นครราชสีมา

3436 322761 00087263 นาย  พายพั   ไชยมาตร กฟต.3 ยะลา

3437 322787 00219662 นาย  พงษเ์ทพ   อรุณโชติ กฟก.1 อยธุยา

3438 322795 00027693 นาย  ธรรมนูญ   เดชบุญ สาํนกังานใหญ่

3439 322800 00359840 นาย  เหมาะโชค   วิชยัพฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

3440 322818 00151987 นาง  ธญัสุตา   สระประเทศ กฟฉ.1 อุดรธานี

3441 322826 00047588 นาย  สิโรจน์   ขยายวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3442 322834 00049817 นาย  ชนกพร   พวงนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

3443 322842 00072543 นาย  สนัติพงษ ์  เชิดพานิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

3444 322850 00072448 นาย  สาํคญั   สยามประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

3445 322876 00266182 นาย  วรวิทย ์  รอดลอย กฟต.1 เพชรบุรี

3446 322907 00241106 นาง  ดารัตถ ์  โคตรประทุม กฟฉ.1 อุดรธานี

3447 322949 00179802 นาย  อภิรัฐ   ฉตัรมณีรุ่งเจริญ กฟก.3 นครปฐม

3448 322981 00194729 นาย  ทองสุข   บุญจงรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3449 322999 00102079 นาย  ถวิล   เชือกาญจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3450 323000 00138862 นาง  เบญจรงค ์  เลาอารีกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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3451 323018 00146649 นาย  ปิยชาย   สูนานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3452 323026 00252345 นาย  โสภณ   พิทยภทัร กฟฉ.3 นครราชสีมา

3453 323042 00271084 นาย  สมบติั   ศรีชมภู กฟฉ.3 นครราชสีมา

3454 323050 00235985 นาย  สมชาย   เสือโต กฟก.1 อยธุยา

3455 323068 00100213 นาย  จิรกิตติ   จิตตะเสวี กฟก.1 อยธุยา

3456 323076 00052494 นาง  วราภรณ์   บุญกระจ่าง กฟก.1 อยธุยา

3457 323092 00292416 นาย  วฒิุพงษ ์  เอือจิตสนัติ กฟก.2 ชลบุรี

3458 323107 00131765 นาย  พิษณุ   เหมิกจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

3459 323115 00208841 นาย  วสนัต ์  เศรษฐมาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3460 323123 00201712 นาย  อารุณ   จรดล กฟก.3 นครปฐม

3461 323131 00215795 นาย  มนตรี   บุญทะวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

3462 323165 00328502 น.ส.  ยวงพร   มณีโชติ กฟต.1 เพชรบุรี

3463 323173 00155204 นาย  สมยศ   ไทยรัศมี กฟก.2 ชลบุรี

3464 323181 00033791 นาย  สมเกียรติ   วงษว์รรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

3465 323199 00174898 นาย  รัชกร   พุ่มวิมล กฟน.1 เชียงใหม่

3466 323204 00078353 นาย  สมจิต   อินทะมูล กฟน.1 เชียงใหม่

3467 323220 00233638 นาย  ณฐัพล   สนศิริ กฟก.2 ชลบุรี

3468 323246 00087504 นาย  สหพล   ชมสุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

3469 323254 00065053 นาย  กอ้งเกียรติ   จนัทะเสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3470 323288 00144033 นาย  บุญเลิศ   สอนไธสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3471 323296 00217997 นาย  ชาํนาญ   ผอ่งสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

3472 323301 00058654 นาย  ชูศกัดิ   เขียนงาม กฟต.3 ยะลา

3473 323319 00234561 นาย  สมมารถ   นกรอด กฟต.3 ยะลา

3474 323327 00185669 นาย  เดชา   โยธารักษ์ กฟต.3 ยะลา

3475 323343 00013701 นาย  สุวิทย ์  พนมอุปการ กฟต.3 ยะลา
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3476 323351 00187207 นาย  ไชยา   สุวณิชชา กฟก.1 อยธุยา

3477 323369 00162362 นาย  วรพจน์   พึงพระเดช กฟก.3 นครปฐม

3478 323385 00180073 นาย  ประเสริฐ   ดอกไม้ กฟก.3 นครปฐม

3479 323432 00099444 นาง  เกษรา   ทิมพิทกัษ์ สาํนกังานใหญ่

3480 323466 00068910 นาย  พงศธร   อาภรณ์พงษ์ กฟก.1 อยธุยา

3481 323474 00204760 นาย  อภิชาติ   สุทธิพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3482 323505 00237519 นาย  ประสาน   ลกัษณโสภณ กฟก.3 นครปฐม

3483 323513 00075464 นาง  นิชาภา   อนนัต์ กฟก.1 อยธุยา

3484 323547 00248649 นาย  สุพจน์   คลงัจตัุรัส กฟก.1 อยธุยา

3485 323555 00043057 นาย  ปฐม   ดวงศรี กฟน.1 เชียงใหม่

3486 323563 00191830 นาย  สมชาย   ชืนจิตตศิ์ริ กฟน.1 เชียงใหม่

3487 323571 00055183 นาย  สฤษดิ   เพชรศรี กฟต.3 ยะลา

3488 323597 00238660 น.ส.  สาวิตรี   สุทธิพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3489 323602 00219430 นาง  มาลีรัตน์   ประจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3490 323610 00081485 นาย  พุธธิ   อินทรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

3491 323660 00061245 น.ส.  รัตนา   อินทวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3492 323686 00354036 นาย  พิเชษฐ   สุวรรณเขตต์ กฟก.2 ชลบุรี

3493 323694 00016527 นาง  ประเสริฐ   สวนใหญ่ สาํนกังานใหญ่

3494 323741 00181706 นาย  เอกพล   ยางสวย กฟก.3 นครปฐม

3495 323759 00192313 นาย  ทรงพล   ทา้วมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3496 323767 00062528 นาย  บุญมี   ชาญจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3497 323783 00218989 นาย  นิรุตติ   วฒันานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3498 323791 00195602 นาง  นงนุช   พิชยักุล สาํนกังานใหญ่

3499 323814 00230808 นาย  สวรรค ์  ขนัทองดี กฟก.1 อยธุยา

3500 323822 00217747 นาย  มาโนช   ทรงนิสยั กฟก.1 อยธุยา
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3501 323864 00125994 นาย  ปัญญา   แตงโม กฟน.3 ลพบุรี

3502 323880 00274505 นาย  ประชาไทย   กาญจนารัณย์ กฟน.1 เชียงใหม่

3503 323911 00226857 นาย  สุรชยั   ศกัดิสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

3504 323929 00019684 นาย  วิวฒัน์   อยูพ่ร้อม กฟก.1 อยธุยา

3505 323937 00041041 นาย  ประเสริฐ   หาญพฒันพงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

3506 323945 00210359 นาย  สมเกียรติ   เทพสงเคราะห์ กฟก.1 อยธุยา

3507 324014 00095945 นาย  สมนึก   ขดัทะเสมา กฟน.1 เชียงใหม่

3508 324022 00233583 น.ส.  เอน็ดู   มีใหญ่ กฟก.2 ชลบุรี

3509 324048 00012664 นาย  พจน์   คลา้ยประยรู กฟก.1 อยธุยา

3510 324056 00116666 นาง  ธนวดี   ครองศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

3511 324064 00054723 นาย  วีรศกัดิ   สุจริต กฟก.1 อยธุยา

3512 324072 00010503 นาย  ศุภชยั   อินสุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

3513 324098 00015276 นาง  สาวิตรี   พงศปั์ญจศีล กฟก.1 อยธุยา

3514 324103 00325881 นาย  ประชุม   พลายโถ กฟก.3 นครปฐม

3515 324111 00198937 นาย  พลกฤษณ์   ภูมิวฒันะ กฟน.3 ลพบุรี

3516 324137 00246360 นาย  สมพงศ ์  เรืองศิลป์ กฟต.3 ยะลา

3517 324145 00110933 นาย  ประภาส   อตัตะพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3518 324153 00334046 นาง  สุจิรา   ชืนโกมล สาํนกังานใหญ่

3519 324161 00260118 นาย  ธญัญารัตน์   ตระกูลวณิชย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3520 324179 00270779 นาง  รัสรินทร์   มหาศิริเลิศชยั สาํนกังานใหญ่

3521 324195 00313323 นาย  ณรงค ์  ไผง่าม สาํนกังานใหญ่

3522 324200 00036317 นาย  จิรศกัดิ   พยงุพงศ์ กฟก.1 อยธุยา

3523 324218 00112117 นาย  อคัรเวช   ใจถวิล กฟก.1 อยธุยา

3524 324234 00240841 นาย  ประกอบ   เรืองรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3525 324242 00309809 นาย  สมศกัดิ   หนูแป้น กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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3526 324276 00096323 นาง  ชุติมนัต ์  สุริยวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

3527 324284 00013129 นาย  กิตติศกัดิ   ฤกษน์าวี กฟก.1 อยธุยา

3528 324292 00218498 นาย  สมภพ   แกว้กมล กฟก.1 อยธุยา

3529 324307 00265863 นาย  มนตช์ยั   วิรุญจิตร์ กฟก.2 ชลบุรี

3530 324323 00276957 นาย  มานะ   คชาสมัฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

3531 324349 00040104 นาง  ภควรรณ   เบิกบานชยัภทัร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3532 324357 00072666 นาย  ธีระศกัดิ   นุศรี กฟต.1 เพชรบุรี

3533 324365 00089297 นาย  สงวน   จนัทร์อ่อน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3534 324381 00067805 นาย  มนทร   นอ้งสินธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3535 324399 00169023 นาย  ครรชิต   หิรัญเวชยางกูร กฟฉ.3 นครราชสีมา

3536 324412 00083469 นาง  ประทุม   นาระถี กฟน.1 เชียงใหม่

3537 324420 00045077 นาย  ปรารถนา   พ่วงเงิน กฟน.1 เชียงใหม่

3538 324438 00210404 นาย  ศุภศกัดิ   ภคัพาณิชย์ กฟก.3 นครปฐม

3539 324454 00067673 นาง  จริยา   บุญเคลือบ กฟน.1 เชียงใหม่

3540 324470 00196680 น.ส.  วรรณกวี   พนัธ์ุท่าชา้ง กฟก.1 อยธุยา

3541 324488 00240837 นาย  ไตรรัตน์   สจัจวิเศษ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3542 324501 00189354 นาย  อาคม   สุขพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

3543 324527 00211600 นาย  กมล   บรรจงช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3544 324543 00077125 นาย  ระพิพฒัน์   ขวญักลบั กฟต.3 ยะลา

3545 324551 00391468 นาง  สดใส   ทิพยบ์าํรุง กฟต.3 ยะลา

3546 324569 00061354 นาย  สุธี   โชติพานิช กฟต.3 ยะลา

3547 324593 00137034 นาง  อรพิน   กองคาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3548 324608 00051452 นาย  ดุสิต   ศรีสุวอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3549 324616 00147477 นาย  สมพงษ ์  แสไพศาล กฟฉ.3 นครราชสีมา

3550 324624 00198250 นาย  พนัศกัดิ   มาพบ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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3551 324640 00012105 นาย  สวสัดิ   ผงคลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

3552 324658 00133012 นาย  อุกฤษฎ ์  ไชยรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3553 324682 00219844 นาย  มนตช์ยั   พิมพิศาล กฟก.1 อยธุยา

3554 324705 00261914 นาย  วิระ   รวมเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

3555 324713 00186738 นาย  ณธพล   ดาวเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3556 324763 00245328 นาย  สมพงค ์  รอดไฝ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3557 324771 00028471 นาย  นพพร   ยมิขลิบ กฟก.3 นครปฐม

3558 324789 00053113 นาย  ปราโมทย ์  มาแดง กฟต.3 ยะลา

3559 324810 00122750 นาย  สุเมธี   จนัทร์สุวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

3560 324852 00183249 นาย  ธิราภรณ์   แกว้โรย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3561 324860 00091337 นาย  ธงชยั   ต่างใจ กฟน.1 เชียงใหม่

3562 324886 00041546 นาง  จีระพรรณ   สุขเกษมศิลป์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3563 324909 00104085 นาย  ชยัวฒัน์   ศิริรุ่งพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3564 324959 00135591 นาง  มธุรส   ต่ายลาํยงค์ กฟน.3 ลพบุรี

3565 324991 00084847 นาย  บุญเจริญ   สูตรสุข กฟก.1 อยธุยา

3566 325002 00110783 นาย  อาํนาจ   มหาวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3567 325010 00175830 นาย  สราวธุ   ไชยชนะ กฟก.1 อยธุยา

3568 325028 00059050 นาย  พบธรรม   บารมี กฟน.1 เชียงใหม่

3569 325036 00194856 นาย  สุรศกัดิ   เสียงแสงจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

3570 325044 00119450 นาย  ไพโรจน์   มาศมาลยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3571 325052 00119169 นาย  สมโพธิ   เกตุสตับรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3572 325060 00258105 นาย  สมมารถ   เกิดดาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3573 325078 00248421 นาย  พิชยั   รัตนมุณี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3574 325094 00271270 นาย  ยงยทุธ   ศรุตินนัท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3575 325109 00098525 นาย  ปราโมทย ์  แซ่ลิม กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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3576 325125 00109435 นาย  สาํราญ   แกว้ประชุม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3577 325159 00283429 นาย  คีรี   เกลียงประดิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3578 325167 00009914 นาย  ปราโมท   ประภารัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3579 325191 00013842 นาย  ลือชา   นาคอุดม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3580 325230 00246910 นาย  มงคล   เอียมจิตต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3581 325248 00073208 นาย  ธงชยั   เพช็รภกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3582 325256 00166916 นาย  เนาวนรัตน์   เกลา้นพรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3583 325264 00251949 นาง  ปาริชาติ   โกละกะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3584 325272 00068774 นาย  สมจิตร   บุญธรรม กฟน.3 ลพบุรี

3585 325280 00026451 วา่ที ร.ต.  ประเชิญ   แก่นเรณู กฟน.3 ลพบุรี

3586 325298 00090327 นาย  วิฑูรย ์  พนัพวั กฟต.1 เพชรบุรี

3587 325345 00105031 นาย  เกียรติศกัดิ   กิติปัญญา กฟฉ.1 อุดรธานี

3588 325361 00118513 นาย  วฒิุการ   ลิวรุ่งโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3589 325379 00166075 นาย  สมมาตร   สิทธิหาโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

3590 325387 00191771 นาง  รุ่งเพชร   นาคกระจาย กฟฉ.1 อุดรธานี

3591 325395 00037545 วา่ที ร.ต.  ฉลอง   แสนกุง กฟฉ.1 อุดรธานี

3592 325418 00283942 น.ส.  ศนิชา   จโนภาส กฟต.3 ยะลา

3593 325442 00079709 นาย  เกรียงศกัดิ   มีฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา

3594 325450 00230753 นาย  ศกัดา   เพชรลาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3595 325468 00131597 นาย  สมเกียรติ   เมืองกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3596 325476 00086235 นาย  สมเกียรติ   ภาโอภาส กฟต.3 ยะลา

3597 325484 00153357 นาย  สุภาส   กองเพชร กฟต.1 เพชรบุรี

3598 325492 00251808 นาย  สิริพงศ ์  รุจิเรข กฟก.1 อยธุยา

3599 325507 00304786 นาย  วรจิต   ชยัจาํ กฟก.1 อยธุยา

3600 325515 00285035 นาย  ศิล   กษุดี กฟต.3 ยะลา
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3601 325523 00049926 นาย  ทวีวฒัน์   คงประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

3602 325531 00141699 นาย  จิรัฎฐ์   ฐิติรัตน์เอกลาภ กฟก.3 นครปฐม

3603 325549 00174761 นาง  พวงเพญ็   บาํรุง กฟน.3 ลพบุรี

3604 325557 00184386 นาย  เกษตร   วรรณวิกรม์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3605 325565 00195389 นาย  นิรันดร์   ทินราช กฟฉ.3 นครราชสีมา

3606 325573 00193232 นาย  ครรลอง   เชียงดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

3607 325581 00132975 นาย  ธนกร   พรหมเอาะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3608 325599 00148914 นาย  วชัระ   สระสงคราม กฟฉ.3 นครราชสีมา

3609 325604 00071688 นาย  บุญเกียรติ   สุชีวะ กฟก.1 อยธุยา

3610 325638 00174361 นาย  สุริยนั   ชยัมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

3611 325646 00162994 นาย  พงศพิ์ชา   ชุณหพงศพิ์เชฐ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3612 325654 00088500 นาย  สิทธิพงษ ์  เอกอุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3613 325701 00060449 นาย  ศิริชยัวตัร์   ไทยประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

3614 325719 00152060 น.ส.  พชันี   ดว้งปิน กฟน.1 เชียงใหม่

3615 325727 00021988 นาย  พิทกัษ ์  อนนัตรกิตติ กฟก.2 ชลบุรี

3616 325735 00137357 นาย  สมเดจ็   ภาณุมาศภิญโญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3617 325743 00097733 นาย  โรม   หนูยวญ กฟต.3 ยะลา

3618 325793 00164150 นาย  รุจิภาส   สดแสงสุก สาํนกังานใหญ่

3619 325808 00137989 นาย  อาํพนัธุ์   เอือเฟือพนัธุ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3620 325816 00253078 นาย  นเรศร์   เดชรักษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3621 325824 00098434 นาย  อาํพล   รัตนะวงศะวตั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3622 325832 00030470 นาง  พรปรียา   พิมสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3623 325840 00138080 นาย  มานิต   สิงห์สุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3624 325866 00060421 นาย  วีรพล   ประมูลใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3625 325874 00098602 นาย  สนัติศกัดิ   เสือคาํจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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3626 325913 00245528 นาย  สมภพ   มนัเหมาะ กฟน.1 เชียงใหม่

3627 325939 00125526 นาย  ฉตัรชยั   ไทยถาวร สาํนกังานใหญ่

3628 325955 00239016 นาง  สุพตัรา   บุนนาค สาํนกังานใหญ่

3629 325989 00145011 น.ส.  พิมพพิ์มล   สุขทนารักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

3630 326008 00231640 นาย  พรชยั   สวาทธรรม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3631 326016 00054600 นาย  สงัวาลย ์  ทวีสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3632 326024 00246724 นาย  มนตเ์ทพ   กฐินะเสถียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3633 326040 00325972 นาย  สุรพงษ ์  โพธิพุก กฟก.3 นครปฐม

3634 326066 00193773 นาง  พิศมยั   ปาลวฒัน์วิไชย กฟน.3 ลพบุรี

3635 326074 00183099 นาย  สมศกัดิ   ฟักสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

3636 326113 00133644 นาย  ศกัดิสิทธิ   พรายศรี กฟก.3 นครปฐม

3637 326121 00316458 นาง  นวลนอ้ย   กาํจดัภยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3638 326139 00191444 นาง  ชลาลินทร์   ขนัธ์ทอง สาํนกังานใหญ่

3639 326147 00025005 นาง  วิภากร   ทวีกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3640 326163 00238315 นาย  ทวฒั   คงทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3641 326171 00027475 นาง  อารยา   วอ่งไวคุณอนนัต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3642 326189 00045704 นาง  ทิพยอ์าภา   ปินหยา่ กฟน.1 เชียงใหม่

3643 326197 00125930 นาง  ประทุมทอง   แสงสุบิน กฟน.3 ลพบุรี

3644 326202 00274482 นาง  วลัลีย ์  ลิมวงคส์วสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3645 326236 00141762 นาง  ชาลินี   ริวไพบูลย์ กฟก.3 นครปฐม

3646 326260 00184540 นาง  จุฬาภรณ์   นนัทวรเวช กฟฉ.3 นครราชสีมา

3647 326286 00263461 นาย  ชาติชาย   ศรสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

3648 326294 00108675 นาย  สุริยงค ์  สงครินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3649 326317 00272862 นาย  ธีรภรณ์   อริยาภรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3650 326325 00344843 นาย  กิตติพงษ ์  ไกรทศัน์ กฟก.1 อยธุยา
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3651 326359 00122700 นาย  เกรียงศกัดิ   ฝนทงั กฟน.3 ลพบุรี

3652 326367 00122819 นาย  กฤษดา   เดียวตระกูล กฟน.3 ลพบุรี

3653 326375 00256317 นาง  พรทิพา   วชัรกุลธรไทย กฟก.2 ชลบุรี

3654 326383 00115951 นาง  บุญนาํ   พนัธุ์ดิษย์ สาํนกังานใหญ่

3655 326391 00008609 น.ส.  กลัปังหา   ราษฎรอาศยั สาํนกังานใหญ่

3656 326406 00157274 นาย  กฤตพล   สิริโยธิน สาํนกังานใหญ่

3657 326414 00215109 น.ส.  ฐิติพร   วีระธญัญา สาํนกังานใหญ่

3658 326430 00183085 นาย  สุรัตน์   ทศัน์ศรี กฟต.1 เพชรบุรี

3659 326456 00228340 นาย  สญัญา   บวัแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3660 326480 00267097 นาย  รักษพล   โพธิพุทธรักษา กฟต.1 เพชรบุรี

3661 326511 00084392 นาย  ธีระ   ธนะเพทย์ กฟน.1 เชียงใหม่

3662 326529 00247239 นาย  บรรเจิด   รัศมีมาลา กฟน.1 เชียงใหม่

3663 326553 00148655 นาย  จงจิตร   นุกูลวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3664 326579 00250216 นาย  จงเจตน์   จิตณาธรรม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3665 326587 00262297 นาย  กูช้าติ   สว่างศิลป์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3666 326595 00260718 นาย  จิรนนัต ์  ดาวเรือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3667 326618 00049930 นาย  สมมิตร   ศรีสุริยชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

3668 326634 00202463 นาย  เศกสนั   นาคะอินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3669 326642 00184677 นาย  ประสิทธิ   อนุตร์ตนัติกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

3670 326668 00283724 นาย  สุนทร   เจนวทิยานนัท์ กฟต.3 ยะลา

3671 326684 00051143 นาย  วฒิุกร   โกพลรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3672 326707 00130591 นาย  บญัญติั   ศรีไกรรส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3673 326715 00235585 น.ส.  ศศิธร   วงศก์ระทุ่มทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3674 326749 00137298 นาย  คม   กิจหนองสรวง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3675 326757 00173501 นาย  ธนพนัธ์   พรมกิตติยานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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3676 326765 00255711 นาย  พชร   ราโชกาญจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3677 326773 00252777 นาย  มนตรี   พงศไ์ตรภูมิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3678 326781 00159812 นาย  รุ่ง   อินโต กฟก.3 นครปฐม

3679 326799 00172319 นาย  ชยัสิทธิ   อรัญมิตร กฟก.3 นครปฐม

3680 326804 00016490 นาย  ธิพลศกัดิ   เกษระนอง สาํนกังานใหญ่

3681 326854 00264499 นาง  เสาวลกัษณ์   ไกรวอ่ง สาํนกังานใหญ่

3682 326862 00049871 นาย  วสนัท ์  ประสมทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3683 326935 00045168 นาย  สมชยั   สืบประดิษฐ์ กฟต.3 ยะลา

3684 326969 00073494 นาง  เครือวลัย ์  สุขสวา่ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3685 326977 00013874 นาย  ภิภุษน   สวนานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3686 326993 00109130 นาย  เฉลิมศกัดิ   หมกทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3687 327004 00075523 นาย  สุรนาท   ประดิษฐ กฟต.1 เพชรบุรี

3688 327012 00205752 นาย  ศุภวชิญ ์  บาํรุงแควน้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3689 327038 00111561 นาย  ณรงคเ์ดช   ศรีจนัทร์ทอง กฟต.1 เพชรบุรี

3690 327054 00141162 นาย  ธาตรี   ศรีบุญเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

3691 327062 00258937 นาย  นิกร   มรม่วง กฟน.1 เชียงใหม่

3692 327088 00171854 นาย  ประกิจ   สุขดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

3693 327101 00088382 นาย  ประมวลชยั   ทองลาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3694 327127 00210113 นาย  ปรีชา   มนัอ่วม กฟก.1 อยธุยา

3695 327143 00141930 นาย  ปรีชา   สมยันิยม กฟก.3 นครปฐม

3696 327169 00081994 นาย  เปลียน   จอมใจ กฟน.1 เชียงใหม่

3697 327177 00222417 นาย  เผดิม   เอียดสงัข์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3698 327193 00194365 นาย  พรพจน์   เบญจาพจนาพร กฟก.2 ชลบุรี

3699 327216 00066481 นาย  พฒันชยั   พฤฒิฤทธิไกร กฟฉ.1 อุดรธานี

3700 327224 00159012 นาย  พิทกัษ ์  สุนนัต๊ะ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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3701 327232 00109144 นาย  มนตรี   ทองขาวบวั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3702 327240 00141471 นาย  มาโนช   วาสุกรี กฟก.3 นครปฐม

3703 327258 00105168 นาย  ร่มไทร   สิงหสถิตย์ กฟก.1 อยธุยา

3704 327274 00138135 นาย  วรนนทน์   เกลียวเพียร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3705 327282 00087209 นาย  วิโรจน์   แววสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

3706 327290 00117721 นาย  วีระ   มหาโชติ กฟต.3 ยะลา

3707 327305 00111048 นาย  วีระศกัดิ   พฒัน์สนิท กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3708 327313 00109944 นาย  วฒิุพงษ ์  สมเนตร์ กฟน.3 ลพบุรี

3709 327321 00066536 นาย  ศราวธุ   พาอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

3710 327339 00364774 นาย  สวาท   ตนัแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3711 327355 00118977 นาย  สญัญา   ธรรมรัตนพงษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3712 327363 00109926 นาย  สาธร   สายทอง กฟก.3 นครปฐม

3713 327371 00050765 นาย  สุกิจ   ยอดเรือน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3714 327389 00216737 นาย  สุดชาย   เฟืองอกัษร กฟก.1 อยธุยา

3715 327397 00010858 นาย  สุนนัท ์  เทียมหงษ์ กฟก.1 อยธุยา

3716 327410 00087190 นาย  สุรินทร์   รัตนภกัดี กฟต.1 เพชรบุรี

3717 327428 00146594 นาย  วฒันเดชา   นวลฉวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3718 327436 00204483 นาย  อดุล   สีทานอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

3719 327452 00081962 นาย  อภิรักษ ์  ถินพิทยานุรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

3720 327478 00151591 นาย  อุดม   แกว้ดี กฟน.1 เชียงใหม่

3721 327486 00136347 นาย  การุณ   โมราศิลป์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3722 327509 00170303 นาย  จิตรกร   คงเจริญวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3723 327517 00166334 นาย  นิธิรุจน์   โชคลีลาวดีเลิศ กฟก.1 อยธุยา

3724 327533 00265259 นาย  ชวลิตร   รักญาติ กฟก.1 อยธุยา

3725 327559 00200352 นาย  รามิล   ปฐมบงกฏสกุล กฟฉ.1 อุดรธานี
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3726 327567 00225801 นาย  ทวีศกัดิ   รวดเร็ว กฟก.2 ชลบุรี

3727 327575 00167403 นาย  ธงชยั   มีนวล สาํนกังานใหญ่

3728 327583 00247148 นาย  ธรรมศกัดิ   ฤทธิเดช กฟก.2 ชลบุรี

3729 327591 00130369 นาย  นพดล   เพง็ธรรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

3730 327630 00087186 นาย  ประดิษฐ์   ไทยงามศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

3731 327648 00167380 นาย  ประดิษฐ์   เฟืองฟู สาํนกังานใหญ่

3732 327656 00088396 นาย  ประวิทย ์  ไชยคาํภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3733 327664 00180473 นาย  ภาสกร   วิชชาบูรณ์ดาํรง กฟก.2 ชลบุรี

3734 327672 00229596 นาย  พฒันา   หงษอิ์นทร์ กฟก.3 นครปฐม

3735 327680 00214012 นาย  พิชยั   กวา้งขวาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3736 327703 00266700 นาย  ภานุมาส   นุ่มฤทธิ กฟน.3 ลพบุรี

3737 327711 00219517 นาย  ยทุธนา   ยมิประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

3738 327729 00205689 นาย  รวิ   สุขสด กฟก.3 นครปฐม

3739 327737 00238638 นาย  รัชศาสตร์   ฉิมทิน กฟก.3 นครปฐม

3740 327745 00026265 นาย  วชัรินทร์   วนัชยั กฟน.3 ลพบุรี

3741 327753 00160883 นาย  วีระศกัดิ   กนกหงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3742 327761 00186392 นาย  สมชาย   ทรงศิริ สาํนกังานใหญ่

3743 327787 00088473 นาย  สมบติั   ซินโซ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3744 327795 00020100 นาย  สมัฤทธิ   แสงทอง กฟต.1 เพชรบุรี

3745 327818 00081976 นาย  สุรเดช   สุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

3746 327826 00127869 นาย  อภิชาติ   นคะจดั กฟฉ.1 อุดรธานี

3747 327834 00163140 นาย  อมร   จาํรัส สาํนกังานใหญ่

3748 327842 00175399 นาย  อาํนาจ   เทียนทอง กฟก.3 นครปฐม

3749 327850 00026251 นาย  ภทัรพล   นาคนวล กฟก.1 อยธุยา

3750 327876 00008845 นาย  สมชาย   ชืนนอก กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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3751 327884 00016418 นาง  ชนาภา   หอมชืน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3752 327892 00085243 นาย  อภยั   วงัเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3753 327923 00037068 นาย  ชยัวฒิุ   กาญจนภาชน์ กฟน.3 ลพบุรี

3754 327949 00101946 นาง  ละมยั   บุหลนัเลียมวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3755 327957 00129798 น.ส.  ธิดารัตน์   แห่งธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3756 327981 00336161 นาย  มานิตย ์  นิจพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

3757 327999 00188603 นาย  สุชีพ   พชันะกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3758 328000 00154212 นาย  นิพนธ์   สุขรินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3759 328026 00060471 นาย  อนุวตัร   สายสุทธิรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

3760 328034 00070050 นาย  ณฤทธิ   เตียวงษสุ์วรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

3761 328084 00056393 นาย  มิตรสนั   โพธิตาด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3762 328092 00064457 นาย  อภิรัฐ   ไชยกาล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3763 328115 00106255 นาย  สมชาย   ดลสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3764 328157 00009982 นาง  ศรินยา   โพธิแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3765 328165 00282746 นาย  สรรเพช็ร   ปุญญอมรศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

3766 328173 00009946 นาย  สุทธิชยั   เอียมสอาด กฟฉ.3 นครราชสีมา

3767 328181 00118622 นาย  จรูญ   สุดจาํนงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3768 328212 00192913 นาย  ยทุธนา   เฉลยทรง กฟก.1 อยธุยา

3769 328238 00114137 นาย  ฉายา   ลาภวงศป์ระเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

3770 328246 00114141 นาย  องอาจ   ควรคิด กฟต.1 เพชรบุรี

3771 328254 00151250 นาย  สมชาย   สุวรรณเกตกะ สาํนกังานใหญ่

3772 328262 00008372 นาง  กณัจนา   อินทร์หา สาํนกังานใหญ่

3773 328301 00098589 นาย  ไพศาล   น่วมนุ่ม กฟน.3 ลพบุรี

3774 328351 00105536 นาย  วิวฒัน์ชยั   ศิริญาณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3775 328369 00172123 นาย  จรัญ   โอสถศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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3776 328377 00058927 นาย  พิชยั   จนัทร์เสละ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3777 328385 00294290 นาย  สกลุพล   เหล่านิพนธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3778 328408 00015321 นาย  วีระชยั   พึงวนั กฟก.1 อยธุยา

3779 328416 00165051 นาย  อรรณพ   เชือชาญพล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3780 328424 00062823 นาง  พชันา   ดวงตะวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3781 328440 00160974 นาย  ชยัวฒัน์   จุลรัษเฐียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

3782 328458 00093357 นาย  ประทีป   สตัยขจร กฟก.2 ชลบุรี

3783 328505 00076424 นาย  ทวีศกัดิ   อาสน์สถิตย์ กฟก.2 ชลบุรี

3784 328513 00054373 นาย  วรพจน์   พฤกษชาติ กฟก.2 ชลบุรี

3785 328521 00248762 นาย  ฉฐัชยั   สุประกอบ กฟน.2 พิษณุโลก

3786 328539 00232905 นาย  ธีระ   สุขเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

3787 328547 00292357 นาย  วลัลภ   พฤกษชาติ กฟก.2 ชลบุรี

3788 328555 00283829 น.ส.  อรุณี   เลิศชยั กฟก.1 อยธุยา

3789 328571 00283538 นาย  วฒิุชยั   โพธิพนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

3790 328597 00072375 นาย  มงคล   ม่วงนางรอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3791 328602 00131579 นาย  อภิชา   เชือสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

3792 328678 00154553 นาย  วีระพงศ ์  รวิยะวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3793 328686 00198828 นาง  คนึงนิตย ์  แกว้ชาติ สาํนกังานใหญ่

3794 328694 00005601 นาย  สิริธร   พลบัเลก็ สาํนกังานใหญ่

3795 328725 00004146 นาง  อุมาวดี   สงัคหะพงศ์ สาํนกังานใหญ่

3796 328741 00230480 นาง  เอืองฟ้า   ทิมาสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3797 328759 00088673 น.ส.  อจัฉริยา   ขะชาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3798 328775 00253064 นาย  วรจกัรพงษ ์  พงษแ์กว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

3799 328806 00007562 นาง  ธญัพร   จรรยาภูมิ กฟน.1 เชียงใหม่

3800 328830 00215236 นาง  ภทัทิรา   เสวกวชัรี สาํนกังานใหญ่
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3801 328864 00356688 นาง  องัคณา   งามทิพยพนัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

3802 328872 00240382 นาย  ณรงคศ์กัดิ   คีมกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

3803 328898 00171472 นาย  นพรัตน์   แกว้ใจบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

3804 328903 00071292 นาย  ณฐัยศ   สุรกานตก์ลุ กฟก.2 ชลบุรี

3805 328911 00174561 นาย  สุวฒัน์   คงขาํ กฟน.3 ลพบุรี

3806 328937 00403601 นาย  สมบติั   ไหมทอง กฟก.2 ชลบุรี

3807 328953 00327651 นาย  ธาณุ   เลิศนิมิตเทวญั กฟก.2 ชลบุรี

3808 328961 00326750 นาง  เรวดี   วงษอ์นุชิตเมธา กฟต.3 ยะลา

3809 328979 00254751 นาย  พรธรรม   ขวญัแกว้ กฟต.3 ยะลา

3810 328987 00038082 นาย  อดิศวร   สีหาลุน กฟฉ.1 อุดรธานี

3811 328995 00201835 นาย  บญัชา   นิมมานรติกุล กฟต.1 เพชรบุรี

3812 329014 00106837 นาย  วลัลภ   เวทีภิรมย์ กฟต.1 เพชรบุรี

3813 329022 00090268 นาย  อานนท ์  พิมหา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3814 329030 00074668 นาย  ธานทั   ผดุงจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3815 329048 00058268 นาย  โสรัส   กลางเฉวียง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3816 329129 00261487 นาย  อิทธิศกัดิ   ชาญมะเริง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3817 329137 00089083 นาง  ลดาวลัย ์  เอกอุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3818 329161 00173856 นาย  ชยตุ   คาํเมือง สาํนกังานใหญ่

3819 329179 00090709 นาย  ประสิทธิ   สุระกุล กฟก.2 ชลบุรี

3820 329200 00096941 นาย  สณัฐิติ   สุริยวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3821 329276 00230280 นาย  สิทธิชยั   เกิดลาภ กฟก.2 ชลบุรี

3822 329284 00077484 นาย  วีระวฒัน์   ตนัสุริยวงศ์ กฟต.3 ยะลา

3823 329292 00111452 นาย  ศราวธุ   อู่ผลเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3824 329307 00204538 นาย  นราธิป   ศุขปราโมทย์ กฟก.2 ชลบุรี

3825 329315 00040186 นาย  พิชิตศกัดิ   แกว้ลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3826 329331 00129734 นาย  ธีระพล   คืนดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3827 329365 00224855 นาย  จิระศกัดิ   มาศกสิน กฟก.2 ชลบุรี

3828 329399 00003536 นาง  กลัยา   กองแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

3829 329420 00215313 นาย  วิโรจน์   จนัอินทร์ กฟน.3 ลพบุรี

3830 329470 00013715 นาย  เจษฎา   นกหนู กฟต.3 ยะลา

3831 329488 00072648 นาง  ลมุล   ไพศาลนนัทน์ กฟต.1 เพชรบุรี

3832 329496 00286122 นาย  นพพร   รอดคลา้ย กฟต.1 เพชรบุรี

3833 329501 00109271 นาย  ชชัชยั   เวชกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

3834 329519 00056711 นาย  อนิรุธ   บณัเยน็ กฟฉ.1 อุดรธานี

3835 329527 00274232 นาย  ชยัณรงค ์  ไกรฤกษ์ กฟต.3 ยะลา

3836 329535 00234725 นาย  ชาตรี   จุลกลู กฟต.3 ยะลา

3837 329543 00082845 นาย  พิทกัษ ์  สวา่งสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3838 329551 00132989 นาย  ชาญชยั   โรจน์สุกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3839 329577 00184445 นาย  เทก็นิค   ยมสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

3840 329585 00027516 นาย  ปรัชญา   ประวาสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

3841 329593 00003881 นาย  อภิสิทธิ   ทองปัสโณว์ สาํนกังานใหญ่

3842 329616 00024663 นาย  จรูญ   ใจแน่น กฟก.1 อยธุยา

3843 329624 00007017 นาง  ดารัณ   พรหมกสิกร สาํนกังานใหญ่

3844 329674 00043170 นาย  พลยทุธ   บุญมา กฟน.1 เชียงใหม่

3845 329682 00231581 น.ส.  ดุษฎี   ธรรมรุ่งเรือง กฟก.2 ชลบุรี

3846 329690 00265504 นาย  องอาจ   สรรพกิจไพศาล กฟก.2 ชลบุรี

3847 329713 00207013 นาย  ศรณรงค ์  ถนอมตน กฟก.2 ชลบุรี

3848 329747 00205766 นาย  สุชาติ   เมตตา กฟก.2 ชลบุรี

3849 329789 00235058 นาง  เกศแกว้   พรเจีย กฟก.2 ชลบุรี

3850 329802 00227099 นาย  วีรวฒัน์   เทียมวรรณ กฟก.1 อยธุยา
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3851 329810 00220065 นาย  กิตินนัท ์  ปิยรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

3852 329844 00146144 นาย  อารือมนั   เซะ กฟต.3 ยะลา

3853 329860 00092901 นาย  พนา   สาตรพนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

3854 329878 00075646 นาง  เตือนใจ   ดาราย กฟต.3 ยะลา

3855 329886 00070814 นาย  ตะเหยบ็   หีมมะหมดั กฟต.3 ยะลา

3856 329909 00126695 นาย  ตอเละ   หะยีแวกะจิ กฟต.3 ยะลา

3857 329917 00145702 นาย  สุทธิ   เดชกญุชร สาํนกังานใหญ่

3858 329933 00216755 น.ส.  กญัญาพชัร์   กีรติกรจารุณฐั กฟต.3 ยะลา

3859 329941 00172832 นาย  วิสุทธิ   ปาลวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

3860 329959 00258919 นาย  อภิเดช   ทพัพพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

3861 329967 00214644 นาง  สุภาพร   สุนทรินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3862 329975 00109085 นาย  ประวิทย ์  ทองนอก กฟฉ.1 อุดรธานี

3863 329983 00281336 นาง  นนัทา   สากุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3864 329991 00233129 นาย  สาธร   ฉิวพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3865 330015 00075014 น.ส.  ฐาปณีย ์  ใยบาํรุง กฟน.3 ลพบุรี

3866 330049 00185655 นาย  จาํรัส   นิลจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3867 330057 00186538 นาย  วีรชยั   ไชยมา กฟน.1 เชียงใหม่

3868 330065 00157965 นาย  สุชาติ   อินเมืองแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

3869 330073 00091191 นาย  สมัพนัธ์   ปัญญาดี กฟน.1 เชียงใหม่

3870 330081 00051898 นาย  ชาติชาย   ประทุม กฟน.1 เชียงใหม่

3871 330112 00101023 นาง  นงลกัษณ์   อติเปรมินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

3872 330120 00218220 นาย  จกัรพงศ ์  วนัทยางศน์นัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

3873 330146 00158602 วา่ที ร.อ.  เสน่ห์   ศรียางนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

3874 330154 00055292 นาย  สมยั   ศิริแกว้เลิศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3875 330170 00193737 นาย  คมสนั   รอบรู้ กฟต.1 เพชรบุรี
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3876 330196 00093670 นาย  นิติ   อินทรศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

3877 330201 00116084 นาย  สาโรจน์   กาษรสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

3878 330219 00258682 นาย  เสฏฐวิชย ์  สุวรรณเกษ กฟก.3 นครปฐม

3879 330227 00263493 นาย  สหรัฐ   ชืนทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

3880 330235 00319179 นาย  สุกิจ   มหธัธญัญวณิชย์ กฟก.2 ชลบุรี

3881 330243 00392391 นาย  บุญเลิศ   ปันสมสกลุ กฟก.2 ชลบุรี

3882 330269 00105245 นาง  วนัทนา   ดวงประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

3883 330277 00363091 นาย  อาทิตย ์  ผลเกิด กฟน.3 ลพบุรี

3884 330293 00105386 นาย  อคัรเดช   เงานอ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3885 330332 00250775 นาย  สมพงษ ์  วรชาติตระกูล กฟก.2 ชลบุรี

3886 330340 00126504 นาย  ณรงค ์  ดาํชืน กฟต.3 ยะลา

3887 330358 00238715 นาย  สิทธิ   สิริภคยาพร กฟต.1 เพชรบุรี

3888 330374 00235949 นาย  พิพฒัน์   ภาคสวรรค์ กฟก.3 นครปฐม

3889 330382 00180669 นาย  สมชาย   ชวนชม กฟก.3 นครปฐม

3890 330413 00289243 นาย  วรศิลป์   กิจสมคัร กฟก.3 นครปฐม

3891 330421 00229146 นาย  ประพนธ์   จิตตม์นัการ กฟก.3 นครปฐม

3892 330489 00077248 น.ส.  ศศินี   ณ พทัลุง กฟต.3 ยะลา

3893 330502 00048425 นาย  พิทกัษ ์  ภูเผา่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3894 330528 00199133 นาย  สุริยา   วงคห์งส์ กฟก.3 นครปฐม

3895 330536 00175753 นาย  สราวฒิุ   สุขสบาย กฟก.3 นครปฐม

3896 330560 00160956 นาย  ยทุธศกัดิ   ลิมประเสริฐ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3897 330578 00292634 นาง  ดวงดาว   เฟืองสาํรวจ กฟน.1 เชียงใหม่

3898 330594 00053109 นาย  เพิมศกัดิ   สงัฆานาคิน กฟต.3 ยะลา

3899 330609 00165401 นาย  ตระกูล   ลทัธิธรรม สาํนกังานใหญ่

3900 330617 00064702 นาย  พิชยั   ลือเดช กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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3901 330625 00082809 นาย  คมกริช   ไชยราช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3902 330633 00003409 นาง  สาํราญ   เจริญวงศมิ์ตร กฟน.3 ลพบุรี

3903 330641 00137852 นาย  สมเกียรติ   พูลงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3904 330659 00078521 นาย  นิคม   ผดุงฤกษ์ กฟน.3 ลพบุรี

3905 330675 00104871 นาย  อดุลย ์  มิตตสัสา กฟฉ.1 อุดรธานี

3906 330683 00124461 นาย  พฒันา   บวัสาย กฟฉ.1 อุดรธานี

3907 330706 00169178 น.ส.  สมจิตต ์  อรัมสจัจากูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3908 330714 00250402 นาย  ประสิทธิชยั   ปานสุขสานต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3909 330722 00197668 นาย  ฉกาจ   นิลจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

3910 330748 00108516 นาย  ยศ   วงษเ์พง็ สาํนกังานใหญ่

3911 330764 00240350 นาย  ธีรวฒิุ   ธิรักษพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

3912 330798 00018874 นาย  จิรพนัธ์   ชอ้ยฟัก สาํนกังานใหญ่

3913 330829 00212965 นาย  วสนัต ์  บุญลอ้ม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3914 330837 00296379 นาย  สิทธิศกัดิ   วินิจสกุลไทย สาํนกังานใหญ่

3915 330845 00024790 นาง  ฐิติรัตน์   พละสรร สาํนกังานใหญ่

3916 330853 00024631 นาย  สิทธิเดช   จาํปาทิพย์ กฟก.2 ชลบุรี

3917 330861 00292620 นาย  สญัชยากร   เฟืองสาํรวจ กฟน.1 เชียงใหม่

3918 330879 00024754 นาย  ไกร   เพลิดเพลิน กฟน.1 เชียงใหม่

3919 330895 00062891 นาย  ปรมินทร์   สุยโพธินอ้ย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3920 330900 00204324 นาง  ศรินทร   สิงคนิภา กฟฉ.3 นครราชสีมา

3921 330926 00365398 นาง  รัศมิดารา   ยศสุข กฟน.1 เชียงใหม่

3922 330942 00189718 นาย  ชาญณรงค ์  จนัทร์พงษ์ กฟก.1 อยธุยา

3923 330984 00198628 นาง  จารุวรรณ   แยม้บู่ กฟก.1 อยธุยา

3924 330992 00202904 นาย  สรรพสิทธิ   พึงอวยผล กฟก.1 อยธุยา

3925 331003 00103025 นาย  วิโรจน์   เปล่งรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี
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3926 331011 00150959 นาย  ธานินทร์   โลมาเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

3927 331037 00016513 น.ส.  สมประสงค ์  อาทนะจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

3928 331087 00022934 นาย  ยศวฒัน์   มหาศิริเลิศชยั สาํนกังานใหญ่

3929 331095 00150622 นาย  เกรียงศกัดิ   เครือศรี สาํนกังานใหญ่

3930 331100 00175153 นาย  นิเวศน์   สมคิด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3931 331118 00071997 นาย  มานะวฒิุ   วชัรินทรชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

3932 331126 00318246 นาง  อภิญญา   ธนัยาดิษย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3933 331134 00039115 นาย  ธวชัชยั   ไชยศิริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3934 331168 00064443 นาย  สมชาย   กิงมาลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3935 331207 00129102 นาย  สนิท   ศรีบุรมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3936 331215 00247875 นาง  จุฬารัตน์   สุทธิพงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3937 331223 00031862 นาง  พนิดา   บุษราคมั กฟน.3 ลพบุรี

3938 331257 00135791 นาย  ก๋องแกว้   สุขดี กฟน.1 เชียงใหม่

3939 331299 00185332 นาง  พชัรา   เจนศุภการ กฟต.1 เพชรบุรี

3940 331304 00097597 นาย  วิจกัษณ์   ทองวตัร กฟต.3 ยะลา

3941 331312 00183267 นาย  คณาพจน์   เพญ็มาศ กฟต.3 ยะลา

3942 331320 00227758 นาง  สุภาวรรณ   มิตรลว้น กฟต.1 เพชรบุรี

3943 331354 00078985 นาง  ลกัขณา   บุญชุ่ม กฟน.3 ลพบุรี

3944 331370 00251044 นาง  อุษณีย ์  หรรษา กฟก.3 นครปฐม

3945 331396 00047524 นาย  พงษศ์กัดิ   แสงสุกวาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3946 331401 00149142 นาย  ประวิทย ์  ไชยราช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3947 331419 00118381 นาย  มนสั   นาคคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3948 331427 00425675 นาย  บูลยเ์กียรติ   สีสด กฟน.1 เชียงใหม่

3949 331477 00114155 นาย  ธนา   เนียมพิบูลย์ กฟต.1 เพชรบุรี

3950 331485 00221207 นาย  รพีศกัดิ   เลาหภกัดี กฟต.1 เพชรบุรี
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3951 331493 00263966 นาย  สมชาย   พชัราพินิจจยั กฟต.1 เพชรบุรี

3952 331508 00179175 นาง  อนงค ์  ดุเหวา่เขียว กฟก.1 อยธุยา

3953 331558 00249027 นาย  สมภาพ   สามพิมพ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3954 331566 00219149 นาย  เอกรัตน์   เกิดทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3955 331574 00074981 นาย  ธีระเดช   ศรีแพรศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3956 331582 00118331 นาย  สุทิน   ดาํเพง็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3957 331590 00085548 นาง  จิตรลดา   อยูท่อง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3958 331605 00117521 นาย  จิรศกัดิ   จวงประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

3959 331621 00090909 นาย  วราวฒิุ   ตุ่นสาจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3960 331639 00214894 นาย  โยธิน   เมืองโคตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3961 331689 00062146 นาง  ดารณี   มากสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

3962 331697 00172850 นาย  สุรพล   ปินเนียม กฟก.1 อยธุยา

3963 331702 00128710 นาย  สุพจน์   ศกัดิศิริรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3964 331728 00321887 นาง  เสาวลกัษณ์   วชิรนภาลยั สาํนกังานใหญ่

3965 331736 00171113 นาย  ศรายทุธ   คุม้วนั สาํนกังานใหญ่

3966 331744 00260572 นาย  ประครอง   ศิริภณัฑ์ กฟน.1 เชียงใหม่

3967 331752 00225229 นาย  เชิดศกัดิ   อยูพ่รต สาํนกังานใหญ่

3968 331760 00043611 นาง  สุวิมล   ศิริญานนัท์ สาํนกังานใหญ่

3969 331778 00026924 นาย  โชคชยั   แสงเงิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3970 331794 00253882 นาย  ธนะ   โชคพระสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

3971 331809 00126209 นาย  ประสิทธิ   จงวิไลเกษม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3972 331817 00111711 นาย  ปราโมทย ์  บุญเมือง กฟก.3 นครปฐม

3973 331883 00272135 นาย  พิทกัษ ์  แพะทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

3974 331891 00373852 นาย  พินิต   แสงวฒันะ กฟน.1 เชียงใหม่

3975 331906 00132761 นาย  มงคล   ตรีกิจจานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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3976 331922 00290264 นาย  วีรศกัดิ   ชยวฑัโฒ กฟต.1 เพชรบุรี

3977 331930 00187461 นาย  ศกัดิดา   นาวารัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3978 331948 00059191 นาย  สมนึก   ใหม่จนัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

3979 331956 00228704 นาย  คงบุญ   จนัทรเตโช กฟน.1 เชียงใหม่

3980 331964 00035452 นาย  สมศกัดิ   สาํราญราษฎร์ กฟก.2 ชลบุรี

3981 331972 00070250 นาย  สาธิต   ทองดี กฟก.2 ชลบุรี

3982 331980 00031630 นาย  สาํราญ   ขนุฤทธิ กฟต.3 ยะลา

3983 331998 00330638 นาย  สิริชยั   บุญมีประกอบ กฟต.3 ยะลา

3984 332025 00151905 นาง  อริยาภรณ์   สุวรรณหงษ์ กฟก.3 นครปฐม

3985 332041 00292539 นาย  เทวฤทธิ   ลิขิตายน กฟก.1 อยธุยา

3986 332059 00236440 นาย  กาํธร   ชืนประภานุสรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3987 332075 00030202 นาย  วฒัณา   เทพสุทธิ กฟต.3 ยะลา

3988 332091 00134527 นาง  สุดาวลัย ์  สุขเอมโอช กฟต.1 เพชรบุรี

3989 332114 00033187 นาย  สาธิต   ผลโชค กฟก.1 อยธุยา

3990 332130 00146467 นาย  จกัรายทุธ   เจริญเชือ กฟฉ.1 อุดรธานี

3991 332164 00078921 น.ส.  วชัรี   ศุภพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

3992 332172 00147354 นาย  ชูชาติ   เอียมชยั กฟน.3 ลพบุรี

3993 332180 00224546 นาย  นิพนธ์   โสระฐี กฟน.3 ลพบุรี

3994 332229 00164128 นาง  พีโชบล   เชาวน์บุญฤทธิเดช สาํนกังานใหญ่

3995 332237 00116725 นาย  ธีรพนัธุ์   ขนัธ์วิจิตร กฟก.1 อยธุยา

3996 332245 00186156 นาย  ปรีชา   ทองระยา้ กฟก.3 นครปฐม

3997 332279 00016204 นาง  สุนนัทา   สงัขเ์มฆ สาํนกังานใหญ่

3998 332295 00093757 นาย  สณัชยั   มณีรัตน์ กฟต.3 ยะลา

3999 332300 00256826 นาง  ลดาวลัย ์  รุ่งดี กฟน.3 ลพบุรี

4000 332318 00172096 น.ส.  กลัยาณี   อตะศิลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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4001 332326 00265659 น.ส.  พรคณา   ทวีมหาเกียรติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4002 332334 00108970 นาง  สุขสรณ์สณัห์   ชูพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4003 332342 00200693 นาง  พชัรา   นวลละออง กฟก.1 อยธุยา

4004 332350 00098161 นาง  ดรรชนี   จยาวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

4005 332415 00270529 นาย  โกเมศ   มุสิแดง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4006 332423 00116052 นาย  วฒิุศกัดิ   โพธิสวา่ง สาํนกังานใหญ่

4007 332449 00212379 นาย  นริศ   สิทธิกนั สาํนกังานใหญ่

4008 332465 00053822 นาย  องอาจ   ประจงไสย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4009 332481 00117999 นาย  สมพล   วรรณภกัตร์ กฟน.3 ลพบุรี

4010 332499 00053868 นาย  อนิรุทธ์   เพชรรุ่ง กฟน.3 ลพบุรี

4011 332504 00054214 นาย  มนสั   กรุดนาค สาํนกังานใหญ่

4012 332512 00085984 นาย  อรรณพ   แสนหาญ กฟน.1 เชียงใหม่

4013 332538 00206394 นาย  จิรวฒัน์   พนัธุเวช กฟน.2 พิษณุโลก

4014 332546 00157551 นาย  สุชาติ   พริงพฒันพงษ์ สาํนกังานใหญ่

4015 332562 00043439 นาย  ณรงค ์  เอียวประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

4016 332596 00043584 นาย  บุญนาค   สุดสมพร สาํนกังานใหญ่

4017 332643 00054050 นาย  สมชาย   ชชัวาลย์ กฟน.1 เชียงใหม่

4018 332651 00155909 นาย  ชยัศรี   สีบุดดา สาํนกังานใหญ่

4019 332669 00150777 นาย  บุญสร้าง   ช่างเจริญ กฟก.3 นครปฐม

4020 332677 00204033 นาย  บญัชา   ชยัวงค์ สาํนกังานใหญ่

4021 332693 00085920 นาย  ปรีชา   ขอจุลซว้น สาํนกังานใหญ่

4022 332724 00085889 นาย  ประดิษฐ์   บุบผาวลัย์ สาํนกังานใหญ่

4023 332758 00238579 นาย  ทนะ   พานิช กฟก.3 นครปฐม

4024 332774 00071179 นาง  รุ่งรัตน์   สุนทรเดชา กฟก.2 ชลบุรี

4025 332782 00214171 นาย  อนวตัร   วรรณคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4026 332790 00082790 น.ส.  พิมประภา   พนัชี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4027 332805 00063897 นาง  จินตนา   ทองศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4028 332847 00233856 นาง  วราภรณ์   ถงัไชย กฟก.2 ชลบุรี

4029 332897 00134268 นาย  ไวพจน์   นิลพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4030 332902 00324235 นาย  อุทิศ   ชาญณรงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4031 332910 00252981 นาย  กศุล   ปินชยัศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4032 332928 00013860 นาย  ชยัรัตน์   จุลกลัป์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4033 332936 00281013 นาย  สมพล   เจนวิชชุเมธ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4034 332944 00059755 นาง  วราพร   แพนพา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4035 332952 00062205 นาย  อนนัต ์  ทวีการ กฟก.2 ชลบุรี

4036 332960 00061536 นาง  ศรีสุดา   สร้อยคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

4037 333005 00207786 นาย  สมเกียรติ   ดวงเนตร กฟน.1 เชียงใหม่

4038 333013 00063960 นาย  ชุมพล   วรสุทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4039 333021 00255266 นาย  เขนย   ลูกอินทร์ กฟน.3 ลพบุรี

4040 333039 00106978 นาย  พิชยั   เกริกอิสริยะ กฟน.3 ลพบุรี

4041 333047 00145625 นาย  อุดมศกัดิ   กิด่วน กฟน.3 ลพบุรี

4042 333055 00150672 นาย  จอมทพั   พามา กฟน.3 ลพบุรี

4043 333071 00164364 นาย  สมเจตต ์  มงคลศิลป์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4044 333089 00067255 น.ส.  นิภา   ศรีสุวรรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

4045 333097 00171286 นาง  ยวุดี   สนองคลา้ย กฟก.3 นครปฐม

4046 333110 00228768 นาย  ธีระ   อินณวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4047 333160 00234925 นาย  พิทยา   รัมพณีนิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

4048 333178 00228877 นาง  จริน   เกษแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

4049 333194 00102360 นาง  วนิดา   เพช็ร์คง กฟต.3 ยะลา

4050 333209 00255284 นาย  ธนวชิญ ์  ศรีสุเทพ กฟน.3 ลพบุรี
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4051 333217 00120980 นาย  ปิติ   สุขปิติกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

4052 333241 00056416 นาย  สมมิตร   ลิมจิตรกร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4053 333267 00206708 นาย  อุดม   แสงบุญเรืองกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

4054 333283 00002617 น.ส.  จุฑารัตน์   ชูวาพิทกัษ์ สาํนกังานใหญ่

4055 333314 00213743 นาย  อดิศร   ปันสวาท กฟก.1 อยธุยา

4056 333330 00110010 นาย  สมเกียรติ   สาคร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4057 333348 00119096 นาย  กิตติพร   ทองคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4058 333356 00248271 นาย  วรรธนะ   ศรีฟ้า กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4059 333364 00161548 นาง  รุ่งรัตน์   สมัพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4060 333403 00062746 นาย  กฤษฎท์วรรธน์   ภูสมหมาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4061 333411 00240673 นาย  เด่นชยั   ศิริชยัมงคลกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4062 333429 00151787 นาย  สิทธิชยั   เรืองบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4063 333437 00112826 นาง  ธนวรรณ   ศิริวรารักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4064 333445 00048411 นาย  ธนาชยั   แห่งธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4065 333453 00110701 นาง  เบญจมาภรณ์   เกลียวเพียร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4066 333461 00112680 นาย  แสงสูรย ์  โพธิกลาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4067 333479 00344625 น.ส.  วชัรี   ศรีรัตนะ กฟน.3 ลพบุรี

4068 333568 00279787 นาง  ทรงศรี   นิยมธรรม กฟก.3 นครปฐม

4069 333584 00177846 นาย  สุธร   ดีคาํ กฟก.3 นครปฐม

4070 333631 00196549 นาง  ประไพพรรณ   ขนัตยาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

4071 333665 00105277 นาย  วรชยั   ซือวาจา กฟก.1 อยธุยา

4072 333673 00324435 นาย  วิษณุ   นรสิงห์ กฟก.2 ชลบุรี

4073 333681 00062237 นาย  ผดุงเกียรติ   จนัสมดี กฟก.2 ชลบุรี

4074 333699 00235458 นาย  บุญสม   เลิศวิบูลยอ์นนัต์ กฟก.2 ชลบุรี

4075 333720 00190648 นาย  ประเสริฐ   กาญจนะคช กฟก.2 ชลบุรี
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4076 333738 00211450 นาง  เพลินพิศ   สุขสง่า กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4077 333754 00231145 นาย  ชดัชยั   เชิดชูสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

4078 333770 00128310 นาง  พชัรี   ภูริเวโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4079 333796 00175371 นาย  อลงกต   วงศอ์าษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4080 333801 00283124 น.ส.  ธนภร   ชาญศิลป์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4081 333819 00190666 นาย  วีระพนัธุ์   ธนภิรมณ์ กฟต.3 ยะลา

4082 333827 00109762 นาย  ประกาย   คนัที กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4083 333835 00225138 นาย  บุญยนื   เพชรรัตน์ กฟต.3 ยะลา

4084 333843 00086871 นาย  สมคิด   มิลาํเอียง กฟต.3 ยะลา

4085 333869 00050288 นาง  รัชนีกร   นิลวลัย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4086 333877 00106269 นาย  วรพจน์   ฟุ้งสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4087 333885 00225506 นาย  จีรเดช   จนัทร์ศิริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4088 333893 00234452 นาย  นิรันดร์   จนัทร์นิยม กฟก.3 นครปฐม

4089 333908 00282982 นาย  เสริมพนัธุ์   ผา้เจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

4090 333916 00051870 นาง  ปิยะเกศ   จงอารี กฟน.1 เชียงใหม่

4091 333924 00122196 นาย  ธวชัชยั   แกว้เอียม กฟน.1 เชียงใหม่

4092 333958 00121522 นาย  ชวดล   จนัทะโสม กฟฉ.1 อุดรธานี

4093 333966 00026283 นาย  สญัญา   จนัทรขนัตี กฟน.3 ลพบุรี

4094 333974 00067300 นาย  ทศพร   จนัทร์มณี กฟน.3 ลพบุรี

4095 333982 00209124 นาง  วรรณา   สุยโพธินอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

4096 334001 00077470 นาย  อภิชาติ   ศิริพนัธุ์ กฟต.3 ยะลา

4097 334019 00076874 นาง  สุมล   บุญโยม กฟต.3 ยะลา

4098 334035 00072361 นาง  พิชญจิ์ตรา   แกว้คาํจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4099 334043 00176713 นาง  บรรจง   คาํชืน กฟต.1 เพชรบุรี

4100 334051 00220506 นาย  วนัชยั   กวยศิริกุล กฟต.1 เพชรบุรี
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4101 334069 00137793 นาง  รฐา   ธนนัธรศิริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4102 334108 00237896 นาย  พิภพ   แกว้ประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

4103 334116 00013674 น.ส.  ระวีวรรณ์   ศรีสุวรรณ์ กฟต.3 ยะลา

4104 334140 00097901 นาง  ปาริชาติ   ลิขิตสวโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

4105 334174 00183221 นาย  สุรสิทธิ   องัสุภานิช กฟต.3 ยะลา

4106 334182 00171195 นาย  สรสิช   ตณัฑโกศยั สาํนกังานใหญ่

4107 334190 00063574 นาง  ยลฉวี   เพง็แจ่ม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4108 334205 00266891 นาง  ศิริลกัษณ์   เจริญถวิล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4109 334213 00245782 นาย  อุทยั   อยูเ่จริญ สาํนกังานใหญ่

4110 334255 00263093 นาย  เกษม   แก่นทองเจริญ สาํนกังานใหญ่

4111 334289 00094553 นาง  สุภาวดี   เลาหโรจน์กลุ สาํนกังานใหญ่

4112 334302 00039515 นาย  ชาญชยั   สุขวฒัน์นิจกูล สาํนกังานใหญ่

4113 334491 00060221 นาง  นาฏอนงค ์  คลองข่อย กฟก.1 อยธุยา

4114 399996 00220174 นาย  ชนินทร์   สวา่งเนตร กฟก.1 อยธุยา

4115 400006 00224437 นาย  ศรรักวงศ ์  วิจิตรภาพ กฟก.1 อยธุยา

4116 400014 00233901 นาย  พีรพงศ ์  บุระมาน สาํนกังานใหญ่

4117 400048 00401095 นาย  วฒันศกัดิ   โลหะศิริ สาํนกังานใหญ่

4118 400056 00044685 น.ส.  ชนดัดา   เพียรสนอง สาํนกังานใหญ่

4119 400064 00013892 นาง  พุทธชาด   บวัแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4120 400072 00076674 นาย  สุชาติ   ช่วยจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4121 400080 00273090 นาง  นนัทิกา   วงัสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4122 400098 00223895 นาย  พงษศ์กัดิ   พิสุทธิชยักุล กฟก.1 อยธุยา

4123 400103 00260954 นาย  ประเจียด   ฤทธิชยั กฟก.1 อยธุยา

4124 400137 00008059 นาย  อลงกรณ์   จวนชยันาท สาํนกังานใหญ่

4125 400145 00102683 นาย  ชาญชยั   สุขแกว้ สาํนกังานใหญ่
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4126 400161 00156246 นาง  รุจิรา   พูนจารุวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

4127 400187 00287673 นาย  อดุลย ์  ขนัเงิน กฟน.1 เชียงใหม่

4128 400218 00221489 นาง  สุวรรณี   วาหกกุล กฟต.1 เพชรบุรี

4129 400242 00093002 นาย  สุมล   วีระพนัธ์เจริญ กฟก.2 ชลบุรี

4130 400276 00259947 นาย  ประสงค ์  ยทีอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4131 400284 00169382 น.ส.  ชาคริยา   สิงหเสนี กฟก.1 อยธุยา

4132 400292 00342273 นาง  อุษา   รุ่งเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

4133 400323 00161457 นาย  ภาณุวฒัน์   ศรีตระกูล กฟก.3 นครปฐม

4134 400331 00089706 นาย  สมภพ   บุญอุดม กฟฉ.1 อุดรธานี

4135 400357 00164605 นาย  พงศพ์ทัธ์   บาํรุงสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4136 400365 00107306 นาง  พรประภา   สกุลซง้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4137 400381 00151119 นาย  นิเวศน์   สนัติสุนทรวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

4138 400399 00157638 นาย  เรืองศกัดิ   อคัรวชัรางกูร สาํนกังานใหญ่

4139 400420 00241865 นาย  วชัระ   วงศณ์รงค์ สาํนกังานใหญ่

4140 400438 00215422 นาง  เพชรรัตน์   ชาญมะเริง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4141 400446 00090995 นาง  จุติพร   กานดา กฟก.1 อยธุยา

4142 400454 00189827 นาย  มนสั   บุญสืบ กฟต.3 ยะลา

4143 400496 00177664 นาย  สมบติั   หุ่นเก่า กฟก.2 ชลบุรี

4144 400501 00174339 นาง  สาํเริง   บุญมี สาํนกังานใหญ่

4145 400551 00044162 นาย  ระพีพร   ภาสบุตร สาํนกังานใหญ่

4146 400585 00024659 นาง  สุทธิวรรณ   มารัตน์ สาํนกังานใหญ่

4147 400593 00177228 นาย  อลงกต   จาํปาทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4148 400624 00189013 นาย  วฒันชยั   สุขสนิท กฟฉ.3 นครราชสีมา

4149 400632 00259024 นาง  สุลินดา   พวงหอม กฟก.3 นครปฐม

4150 400658 00044158 นาย  ธีระ   ศรีใหม่ สาํนกังานใหญ่
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4151 400666 00222099 นาย  ธานิน   พ่วงบุญมาก กฟก.3 นครปฐม

4152 400674 00032672 นาง  นฤมล   ศรีประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

4153 400682 00241401 นาย  สมัภาษณ์   พนัธ์เมือง สาํนกังานใหญ่

4154 400705 00108261 นาย  มงคล   กาํไลทอง สาํนกังานใหญ่

4155 400713 00175735 นาย  วิรุจน์   โสวิภา กฟก.3 นครปฐม

4156 400721 00065667 นาย  อนุสรณ์   อรุณประพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

4157 400739 00035975 นาย  ปิญญารัช   กลนันาํทิพย์ กฟก.1 อยธุยา

4158 400789 00237800 นาย  นิยม   อรัมสจัจากูล กฟก.2 ชลบุรี

4159 400797 00228027 นาย  วิเชียร   ปานทอง กฟก.2 ชลบุรี

4160 400828 00046378 นาง  รัชนี   ดว้งนคร กฟน.3 ลพบุรี

4161 400836 00295646 นาย  การุณ   สวสัดิโกมล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4162 400844 00185455 น.ส.  สมพิศ   รุ่งเรือง กฟก.3 นครปฐม

4163 400852 00246588 นาย  อติชาต   ดาราพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

4164 400878 00031103 นาย  โชติพงศ ์  มานะเปรม กฟน.3 ลพบุรี

4165 400886 00219599 นาย  ไพรัช   นอ้ยมณี กฟก.3 นครปฐม

4166 400909 00161552 นาย  สุระศกัดิ   เรืองศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4167 400917 00102106 นาย  นรินทร์   พฒันาภรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

4168 400933 00117012 นาย  มานะ   ปัญจาศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

4169 400941 00204429 นาง  นุชรี   สุทธิพนัธุ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4170 400959 00187348 นาง  นฤวรรณ   เฟืองอกัษร กฟก.1 อยธุยา

4171 400967 00188849 นาย  จงกฤษณ์   กลัละหะ กฟน.1 เชียงใหม่

4172 400975 00036844 นาย  สมเกียรติ   ต่อผล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4173 400991 00064334 นาย  อุบลรัตนา   สมใส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4174 401044 00223986 นาย  สมจินต ์  โกฉยัพฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

4175 401060 00410123 นาย  สายนัต ์  เฉลิมกาย กฟก.2 ชลบุรี
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4176 401086 00081362 นาย  นิพูล   ตุย้เครือ กฟน.1 เชียงใหม่

4177 401109 00235062 นาย  ธิติ   วงษส์กุล กฟก.1 อยธุยา

4178 401125 00151541 นาย  ศกัดิชยั   พรหมเสน กฟน.1 เชียงใหม่

4179 401133 00216705 นาย  ศกัดิชยั   มีบุญ กฟก.3 นครปฐม

4180 401141 00229132 นาย  นพดล   อ่อนสร้อย กฟก.3 นครปฐม

4181 401159 00259165 นาย  สมภพ   กะละกล กฟน.3 ลพบุรี

4182 401183 00235612 นาง  วิลาสินี   กนกหงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4183 401191 00187984 นาย  พิชิต   จยัวฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4184 401214 00083928 นาย  นรินทร์   ภิญโญจิตร กฟน.1 เชียงใหม่

4185 401248 00218361 นาย  คณิน   ชยัวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4186 401256 00257731 นาย  ไพบูลย ์  จนัทะวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

4187 401272 00250539 นาย  อรัญ   บุญญาลยั กฟก.3 นครปฐม

4188 401298 00116670 นาง  พรทิพย ์  คีรี กฟก.1 อยธุยา

4189 401303 00259224 นาย  พีระพงศ ์  เดชเดโช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4190 401311 00213466 นาย  ชลินทร์   ชูสุคนธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4191 401353 00275583 น.ส.  สุธิสา   ปานสุขสานต์ กฟน.3 ลพบุรี

4192 401361 00343065 นาย  บุญชาติ   อรรคระนอ้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

4193 401387 00244968 นาย  สุชาติ   แกว้หมืนไวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

4194 401400 00240405 นาย  สุรัช   หาญณรงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4195 401418 00180687 นาง  ณฐภทัร   พงศน์าถวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4196 401426 00265481 นาย  สุรศกัดิ   ศรีคชา กฟฉ.3 นครราชสีมา

4197 401442 00058818 นาง  นิติมา   พลเยยีม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4198 401450 00056993 นาง  กนกพร   จูมทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4199 401468 00107788 นาย  ปรีดา   สายเสียง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4200 401476 00039092 นาง  ธิดารัตน์   บุปผไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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4201 401484 00096414 นาย  ศิลป์ชยั   กลินหอม กฟต.1 เพชรบุรี

4202 401507 00240500 นาย  ยคุุณ   อินทรา กฟต.1 เพชรบุรี

4203 401515 00173242 นาย  นิติธร   บวัจีน กฟต.1 เพชรบุรี

4204 401557 00047156 น.ส.  สุภนา   พาศิริ สาํนกังานใหญ่

4205 401565 00034751 นาย  ศุภโชค   พฒัน์ประดิษฐ สาํนกังานใหญ่

4206 401612 00225756 นาย  ศิริพงศ ์  อินทโชติ กฟก.2 ชลบุรี

4207 401620 00235008 นาย  สายชล   หนูอนงค์ กฟก.2 ชลบุรี

4208 401638 00139204 นาย  สาโรจน์   จิตติยากูล กฟก.2 ชลบุรี

4209 401646 00188130 น.ส.  พสักร   ใจมนั กฟก.3 นครปฐม

4210 401654 00166243 นาย  ธมัรงศกัดิ   ตงัเหรียญทอง กฟก.3 นครปฐม

4211 401662 00176145 นาย  มนสั   ชืนมาธูรไพจิตร กฟก.3 นครปฐม

4212 401670 00280512 นาย  เกียรติศกัดิ   สุทธิศกัดิไพบูลย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4213 401688 00076492 นาย  มานพ   สุทธิผลิน กฟก.2 ชลบุรี

4214 401701 00102506 นาย  เสรี   ภู่รุ่งฤทธิ กฟต.3 ยะลา

4215 401719 00213048 นาย  เด่น   เจนพรมราช กฟก.2 ชลบุรี

4216 401727 00392737 นาย  ศกัดิชาย   จาํนงคผ์ล กฟก.2 ชลบุรี

4217 401735 00240700 นาย  สมชาย   โพลง้ศิริ กฟก.2 ชลบุรี

4218 401751 00130105 นาย  ภานุพงศ ์  ทวีโคตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4219 401769 00245487 นาง  สุนีย ์  ชมบุญ กฟก.1 อยธุยา

4220 401777 00245441 นาย  นิรุจ   รวมเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

4221 401808 00207495 นาย  ธวชัชยั   ตรีแสน สาํนกังานใหญ่

4222 401816 00289570 นาย  สุริยะ   ทบัทิม กฟฉ.3 นครราชสีมา

4223 401832 00150668 นาย  อิสเหาะ   หะยอุีมา กฟน.3 ลพบุรี

4224 401858 00214462 นาง  ทศภรณ์   ผิวแดง กฟก.2 ชลบุรี

4225 401866 00036012 นาย  ฐิติวชัร   กนกโพธิ กฟก.1 อยธุยา
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4226 401890 00169405 น.ส.  วนัเพญ็   จาํปาพนัธ์◌ุ กฟก.3 นครปฐม

4227 401921 00153002 นาย  มณเฑียร   สมวี กฟก.1 อยธุยา

4228 401955 00166170 นาง  นิภาภรณ์   แกว้พรหม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4229 401963 00035484 นาย  ชูชาติ   หงษจ์ร กฟก.2 ชลบุรี

4230 401989 00210977 นาง  สุธิพนัธ์   กมลพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

4231 401997 00098870 นาย  อรรณพ   พงษศ์รี กฟก.2 ชลบุรี

4232 402008 00072484 นาง  รักษิณา   ปินโต กฟฉ.3 นครราชสีมา

4233 402024 00061754 นาง  เกษณี   แสงเพช็ร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4234 402074 00237173 นาย  ชาญ   กาลวงค์ กฟต.3 ยะลา

4235 402121 00057412 นาง  วราภสัร์   จิรพชัรสิริกุล กฟน.3 ลพบุรี

4236 402139 00092810 นาย  จาํรัส   ยงิหาญ กฟก.1 อยธุยา

4237 402147 00274678 นาย  บุญส่ง   พูลพิพฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

4238 402171 00196662 นาย  วินยั   ตงัเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4239 402189 00034315 นาย  อดุลย ์  วงศใ์หญ่ กฟน.1 เชียงใหม่

4240 402236 00230644 นาย  เสกศิษฎ ์  ดิลกสตัยา กฟต.1 เพชรบุรี

4241 402244 00258064 นาย  สุรวฒิุ   นอ้ยนิมิตร กฟต.1 เพชรบุรี

4242 402252 00291624 นาย  นิรันดร์   พงษสุ์วรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

4243 402260 00141067 นาย  พิสิฐ   จินาการณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4244 402294 00103243 นาย  ธิติวฒัน์   คาํพวง กฟฉ.1 อุดรธานี

4245 402309 00094371 นาย  วฒิุชยั   ขอร่ม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4246 402341 00266946 นาย  นิคม   คงเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

4247 402359 00174393 นาย  ดวงจนัทร์   เขียวงาม กฟน.1 เชียงใหม่

4248 402375 00217701 นาย  จิระวฒัน์   ธาราวฒิุ กฟก.1 อยธุยา

4249 402383 00079113 นาง  ธนยา   ศิริอาํพล กฟน.3 ลพบุรี

4250 402414 00128738 นาย  วิโรจน์   อุทยัมาต กฟฉ.1 อุดรธานี
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4251 402430 00260259 นาย  ชนะ   พรหมทะสาร กฟฉ.1 อุดรธานี

4252 402472 00206930 นาย  กิตติพงศ ์  บวัมี กฟก.3 นครปฐม

4253 402498 00040354 นาง  อุไรวรรณ   บุญสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4254 402545 00203382 นาย  ปรีชา   ธรรมชืน กฟน.1 เชียงใหม่

4255 402553 00083491 นาย  นทัพงษ ์  ไชยวฒิุ กฟน.1 เชียงใหม่

4256 402579 00213602 นาง  วราภรณ์   ขนัโท กฟน.1 เชียงใหม่

4257 402587 00286904 นาย  งามศกัดิ   เชียวชาญ กฟต.3 ยะลา

4258 402595 00176622 นาย  ชาํนิ   จาํปา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4259 402600 00062196 นาย  สุรชยั   ยีด่อเหล๊าะ กฟต.3 ยะลา

4260 402634 00228354 นาย  พีระยทุธ   ประจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4261 402642 00212547 นาง  เอือองักูร   พงศวี์รภทัร สาํนกังานใหญ่

4262 402676 00024277 น.ส.  ลกัขณา   มุขพรหม กฟน.3 ลพบุรี

4263 402684 00104867 นาย  อาทิตย ์  กุบณัฑิต กฟฉ.1 อุดรธานี

4264 402692 00110115 นาย  เฉลิมพล   วชิรศกัดิโสภานะ กฟน.3 ลพบุรี

4265 402707 00089265 นาง  มุกดา   บุญงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4266 402715 00102051 นาย  กนัตภณ   หลอดโสภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4267 402723 00090309 นาย  อนนัต ์  มุงคุณคาํชาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4268 402731 00158416 นาย  สงัคม   บุญเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4269 402749 00094353 นาย  เริงวทิย ์  ไชยสุนทร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4270 402765 00243158 นาย  ธนา   สุวรรณธรรมา กฟฉ.1 อุดรธานี

4271 402773 00137193 นาง  สุชิลา   เรืองโรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4272 402781 00106623 นาง  ทองสุข   คงศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

4273 402799 00158589 นาย  ฤทธิมาณพ   มหรรณพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4274 402812 00065885 นาย  ขวญัเมือง   ศรีจนัทร์อินทร์ กฟก.3 นครปฐม

4275 402846 00039951 นาง  ศิริพร   ชิณะทรัพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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4276 402854 00090804 นาย  ประธาน   สุนทโร กฟน.3 ลพบุรี

4277 402870 00146803 นาย  อนุรักษ ์  ถนอมธรรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

4278 402888 00230767 นาย  ธเนศ   วรรณวกิรม์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4279 402896 00148873 นาย  ชุมพล   ขนุพรหม กฟฉ.3 นครราชสีมา

4280 402901 00191880 นาย  สาธิต   ศรีวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4281 402919 00148055 นาย  มณเฑียร   มาลีเดช กฟน.1 เชียงใหม่

4282 402927 00223681 นาย  เกษม   สุขงาม กฟน.1 เชียงใหม่

4283 402943 00198046 นาย  ใจเพชร   ฉิมโหมด กฟต.1 เพชรบุรี

4284 402951 00040895 นาย  พิเชษฐ   เจริญราษฎร์ กฟน.1 เชียงใหม่

4285 402993 00100227 นาย  พรเทพ   ม่วงเกษม กฟก.1 อยธุยา

4286 403004 00097860 นาง  ณฐัวิภา   อาแว กฟต.3 ยะลา

4287 403012 00091937 นาง  สิรินาถ   ทองพนัธ์ุ กฟต.3 ยะลา

4288 403020 00339078 นาง  เพญ็ประภา   เกียรติกุลวาณิชย์ กฟก.1 อยธุยา

4289 403038 00276052 นาย  ณวฒัน์   อรุณปรีชาวฒัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

4290 403054 00175521 นาย  วิษณุวฒัน์   ทองนวล กฟต.1 เพชรบุรี

4291 403062 00241465 นาย  องอาจ   อาจพินิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4292 403070 00130791 นาง  พิลาพร   คุม้สระพรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4293 403088 00013183 นาย  วีระชยั   เฉลิมนยั กฟก.1 อยธุยา

4294 403119 00083841 นาย  จกัรกฤษ   ศิษยศ์าสตร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4295 403127 00295323 นาย  สาํราญ   สุวรรณนิคม กฟต.1 เพชรบุรี

4296 403135 00045259 นาย  นิรุธณ์   พลิพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

4297 403143 00294795 นาย  ไพบูลย ์  พิณศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4298 403151 00103075 น.ส.  นิศารัตน์   โชคลาภ กฟต.1 เพชรบุรี

4299 403169 00190511 นาง  สุนนัทา   นายะสุนทรกลุ กฟต.1 เพชรบุรี

4300 403177 00115042 นาย  กฤษฎา   กองศิลป์ สาํนกังานใหญ่
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4301 403193 00115115 นาย  พิษณุ   พิมพทิ์พย์ สาํนกังานใหญ่

4302 403208 00156846 นาย  วีระชยั   ธีระมิตร สาํนกังานใหญ่

4303 403216 00034038 นาย  ประจวบ   ตนัตรา กฟน.1 เชียงใหม่

4304 403232 00027998 นาง  อุไร   ทองบุญเหลือ กฟน.1 เชียงใหม่

4305 403266 00238006 นาย  หิรัญ   ทมิฬทร กฟน.1 เชียงใหม่

4306 403274 00204283 นาย  ณฐัพงษ ์  ตามวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

4307 403282 00148582 นาง  ขวญัตา   กลัชนะ กฟก.1 อยธุยา

4308 403305 00078771 นาย  ชยัรัตน์   มุกดา กฟน.3 ลพบุรี

4309 403313 00190789 นาย  สนธิชยั   เยยีงสกุล กฟต.3 ยะลา

4310 403339 00246310 นาย  สมัฤทธิ   ธรรมเดช กฟน.1 เชียงใหม่

4311 403363 00138917 นาย  สมยั   ประเทศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4312 403371 00208023 นาย  นพพล   บูรณจารี กฟฉ.3 นครราชสีมา

4313 403389 00011913 นาย  สมปอง   กณัหาจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4314 403410 00138903 นาย  ฉตัรชยั   วชัรพงศว์ณิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

4315 403428 00134563 น.ส.  ลาวรรณ   รัตนราช กฟต.1 เพชรบุรี

4316 403436 00207318 นาง  นงนุช   ตงัประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

4317 403444 00391745 นาย  จนัทร์   คชสาร กฟต.1 เพชรบุรี

4318 403478 00143873 นาย  สมปอง   กาํจรกิตติคุณ กฟก.3 นครปฐม

4319 403486 00254838 นาย  มานพ   สาํราญจิตร กฟก.3 นครปฐม

4320 403509 00168613 นาย  วิชยั   พฒันาจิตติ กฟน.1 เชียงใหม่

4321 403517 00256680 นาง  พนา   อ่วมเกิด กฟก.3 นครปฐม

4322 403525 00208423 นาย  พลกฤต   บรรยวสัถ์ กฟก.3 นครปฐม

4323 403559 00090513 นาง  รัตนา   สว่างเนตร สาํนกังานใหญ่

4324 403567 00076438 นาย  มนตต์า   วงศส์ม้จีน กฟก.2 ชลบุรี

4325 403575 00124552 นาย  ธีรพล   คืนดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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4326 403622 00209992 นาย  ลาํใย   มานะ กฟก.2 ชลบุรี

4327 403630 00054369 นาย  อดิศกัดิ   โสมศุภผล กฟก.2 ชลบุรี

4328 403664 00208473 นาย  เกริกสิทธิ   ศรีวิบูลย์ กฟก.3 นครปฐม

4329 403672 00230062 นาง  วิจิตรา   รังษีสุริยะชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4330 403680 00126609 นาย  สณัฐาน   พรหมจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4331 403698 00233610 นาย  ทกัษิณ   สุพรรณพยคัฆ์ กฟก.2 ชลบุรี

4332 403703 00233624 นาย  ดิเรก   สุเนตร กฟก.2 ชลบุรี

4333 403711 00130096 นาง  ยพุาพร   ประดิษฐ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4334 403729 00234961 นาย  เกียรติกูล   จินาพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4335 403753 00033341 นาง  ศุภรา   ไวทยะวิญ ู สาํนกังานใหญ่

4336 403779 00180887 นาย  ชยัณรงค ์  พูลทอง กฟก.3 นครปฐม

4337 403787 00178010 นาย  วฒันา   อนุศรี กฟก.3 นครปฐม

4338 403795 00251830 นาย  วิญ ู   วสนัตศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

4339 403800 00331884 นาย  สุจิน   บุญเจริญกุล กฟก.1 อยธุยา

4340 403818 00175858 นาย  เผชิญ   กลาํเพช็ร์ กฟน.3 ลพบุรี

4341 403826 00189077 นาย  อธิคม   มุสิกพงษ์ กฟต.3 ยะลา

4342 403834 00028376 นาย  เทอดศกัดิ   ดาศรี กฟน.2 พิษณุโลก

4343 403850 00185978 นาย  เศกสนัติ   จนัเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

4344 403868 00087027 นาย  อนนัตสิ์ทธิ   พลชยั กฟต.3 ยะลา

4345 403884 00103598 นาย  จรูญ   ราชคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4346 403892 00123374 นาย  อมรเดช   พวงมาลยั กฟก.1 อยธุยา

4347 403907 00249613 นาย  ประสงค ์  อุบลธรรม กฟก.3 นครปฐม

4348 403915 00029859 น.ส.  เปรมฤดี   เลก็กาํเหนิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4349 403923 00116870 นาย  ณรงค ์  นุ่มสาํอางค์ กฟก.1 อยธุยา

4350 403931 00213939 นาง  จิรพรรณ   วฒันกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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4351 403949 00056343 นาง  วิลาวลัย ์  จนัสุตะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4352 403957 00095109 นาย  พสนัต ์  เอกอมร กฟฉ.3 นครราชสีมา

4353 403965 00164964 นาย  สมชาย   เปรมประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

4354 403981 00182966 นาย  กรีวฒิุ   ภาตินทุ กฟก.3 นครปฐม

4355 404018 00008659 นาย  สุเทพ   ใหม่อ่อง สาํนกังานใหญ่

4356 404026 00007944 นาย  สุภทัร   ปัทมะทิน สาํนกังานใหญ่

4357 404034 00205566 นาง  กนกวรรณ   อรกิจ กฟก.3 นครปฐม

4358 404042 00155977 นาย  ประจกัษ ์  ยนืยาว กฟฉ.3 นครราชสีมา

4359 404068 00286445 นาย  ทรงพล   พุทธิปรางค์ กฟก.2 ชลบุรี

4360 404076 00314301 นาย  วิทยา   วลัมาลี กฟก.3 นครปฐม

4361 404084 00283683 นาง  กลัยา   หาญใจ กฟน.1 เชียงใหม่

4362 404107 00061481 นาย  คมกฤช   ชาวกงจกัร์ กฟต.3 ยะลา

4363 404123 00159844 นาย  เสรี   ปานเพชร กฟก.3 นครปฐม

4364 404165 00112694 นาย  สมเกียรติ   ขรุาษี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4365 404199 00064598 นาย  วฒิุชยั   เฉือยฉาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4366 404204 00120053 นาย  พูนศกัดิ   คงคาใส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4367 404212 00107742 นาย  สุนทร   คาํเคน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4368 404220 00360702 นาย  ประสิทธิ   อภยับุรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

4369 404238 00080643 นาย  เบอร์บี   ทองโสม กฟฉ.1 อุดรธานี

4370 404246 00290428 นาย  ปัญญา   เหล่าเขตกิจ กฟน.3 ลพบุรี

4371 404254 00074890 นาย  ประดิษฐ์   เพง็ชยัภูมิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4372 404262 00252272 น.ส.  วรวสา   พงึเดช กฟน.3 ลพบุรี

4373 404301 00186679 น.ส.  นวรัตน์   ตรีภาชนาเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

4374 404377 00180023 นาย  สุทธิพงศ ์  จุมพรม กฟก.3 นครปฐม

4375 404385 00248308 นาง  จนัทร์เพญ็   ด่านวิริยะกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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4376 404393 00094385 นาย  พนัธพงษ ์  จนัละพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4377 404408 00091282 นาย  สมจิตร   ใยมุง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4378 404416 00063851 นาย  ยทุธพร   โมฬีชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4379 404424 00110042 นาย  วรวิทย ์  ชิณวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4380 404432 00101978 นาง  แหลมทอง   แฝงเพช็ร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4381 404458 00038919 นาย  เกียรติศกัดิ   แสนวงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4382 404466 00048784 นาย  วิชิต   ประณิธาน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4383 404474 00106782 นาย  ชวนนัท ์  สอนเกิด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4384 404490 00099717 นาง  เนตรนภิส   ชาญสมยั กฟก.1 อยธุยา

4385 404513 00188380 นาย  กรีฑา   ทองลิม กฟต.1 เพชรบุรี

4386 404521 00177850 นาง  จินตนา   ดีคาํ กฟก.3 นครปฐม

4387 404539 00316094 นาย  สุพจน์   ฤกษส์มุทร กฟก.3 นครปฐม

4388 404555 00068956 นาย  ศิลปชยั   ทองไทย กฟน.3 ลพบุรี

4389 404589 00096973 นาง  มณัฑนา   สุวรรณทรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4390 404602 00199474 นาย  วิทยา   เขือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

4391 404610 00129675 นาย  ธนพล   คลอวฒิุดาํรงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4392 404660 00093761 นาง  สิรินุช   มณีรัตน์ กฟต.3 ยะลา

4393 404678 00094094 นาย  ยงยทุธ   ศรดิษฐ์ กฟต.3 ยะลา

4394 404686 00030139 นาย  เอกชยั   จนัทะมุณี กฟต.3 ยะลา

4395 404694 00118981 นาย  ไพโรจน์   ธรรมรัตน์ กฟต.3 ยะลา

4396 404709 00266596 นาง  ภิญญดา   จูอี กฟต.1 เพชรบุรี

4397 404725 00014339 นาย  เสรี   รอดภยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4398 404741 00145152 นาย  พิชา   ตนัยดิเส็ง กฟก.3 นครปฐม

4399 404767 00283310 นาย  จิรพฒัน์   จงประดิษฐ์ กฟก.3 นครปฐม

4400 404775 00180546 นาย  นิรัน   เพทไสย กฟก.3 นครปฐม
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4401 404783 00010353 นาย  สุเทพ   แป้นเขียว กฟก.3 นครปฐม

4402 404791 00130573 น.ส.  พรรณงาม   ธรรมโร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4403 404806 00203469 นาง  ปิยะกมล   ทาหะพรหม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4404 404814 00130537 นาย  พิเชษฐ   ร่มศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4405 404830 00071933 น.ส.  ภทัรธีรา   ยาอุปถมัภ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4406 404864 00023635 นาย  เสกสรรค ์  พุฒประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

4407 404872 00121736 นาย  ยอดเพชร   ชุปวา กฟน.3 ลพบุรี

4408 404929 00226752 นาย  ประสงค ์  สุขแกว้ สาํนกังานใหญ่

4409 404937 00039624 น.ส.  บงัอร   แสงเขียว สาํนกังานใหญ่

4410 404979 00172991 นาย  กมล   จาํนงคจี์นารักส์ กฟก.3 นครปฐม

4411 404987 00149483 นาย  นิมิต   มากมณี กฟก.2 ชลบุรี

4412 404995 00348265 นาง  จิรานุช   ตนัติวฒันไพศาล กฟก.2 ชลบุรี

4413 405014 00041378 นาย  นิคม   วงศเ์รือง กฟน.1 เชียงใหม่

4414 405022 00048902 นาย  จาํรัส   ไชยเตกุล กฟน.1 เชียงใหม่

4415 405030 00242039 นาย  มนู   ชุ่มสุขใจ กฟน.1 เชียงใหม่

4416 405048 00227380 นาย  สถาพร   ภกัดี กฟน.3 ลพบุรี

4417 405072 00107174 นาย  สุดใจ   เสลกลู กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4418 405080 00040081 นาง  ชินรัตน์   คืนดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4419 405111 00028449 นาย  กฤษฎา   เมฆฉาย กฟก.3 นครปฐม

4420 405129 00180041 นาย  ชยัยนั   หลาํละออ กฟก.3 นครปฐม

4421 405145 00063251 นาง  พุฒิภา   ศรีขาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4422 405161 00264649 นาย  วีระกาญจน์   แสงจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4423 405179 00019420 นาง  สุวิมล   ตงัเสรีกลุ สาํนกังานใหญ่

4424 405200 00291533 น.ส.  จิระวรรณ   คุม้สระพรหม กฟก.1 อยธุยา

4425 405226 00091614 น.ส.  สุนนัทา   วรรณุวาศ กฟก.2 ชลบุรี
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4426 405234 00295791 นาย  เทียนชยั   อินทุกรรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

4427 405242 00074254 น.ส.  อมรรัตน์   เหลืองกระโทก กฟฉ.1 อุดรธานี

4428 405250 00048798 นาย  ปภงักร   เกียรติศกัดากุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4429 405284 00147081 นาง  สุทธิมาดา   แกว้คาํจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4430 405292 00081699 นาย  พยงุพงศ ์  จนัทร์จินดา กฟก.1 อยธุยา

4431 405307 00184790 นาย  ถิระ   เหมิกจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

4432 405315 00074727 นาย  เสนีย ์  สุทธิประภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4433 405323 00161039 นาย  ฤทธิศกัดิ   ช่วงสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

4434 405331 00306615 นาย  ณรงค ์  ฤทธิกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4435 405357 00072498 นาย  นพรัตน์   ธรรมสาพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4436 405373 00166920 นาย  จณัจภ์สิษฐ์   ยงัแกว้ กฟต.3 ยะลา

4437 405381 00192472 น.ส.  พชัรีย ์  สุขตาไชย กฟน.1 เชียงใหม่

4438 405399 00216014 นาย  ฉตัรชยั   พรหมชยั กฟต.3 ยะลา

4439 405404 00117149 นาย  ณรงค ์  บวัทอง กฟต.3 ยะลา

4440 405412 00182089 นาย  วิรัช   เพง็แพ่ง กฟต.3 ยะลา

4441 405438 00176404 น.ส.  เบญ็จา   ใจบริสุทธิ กฟก.3 นครปฐม

4442 405446 00203128 นาย  เมธา   ชยัมนั กฟต.3 ยะลา

4443 405454 00013779 นาง  อรทยั   วิเชียรสถาพร สาํนกังานใหญ่

4444 405496 00262524 นาย  บุญสม   แดงประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

4445 405501 00163586 นาย  ศิร   ทองสุกดี กฟก.3 นครปฐม

4446 405519 00236272 นาย  เกียรติพนัธ์   หลุยเจริญ กฟก.3 นครปฐม

4447 405527 00201049 นาย  พงษพ์นัธ์   มีสุข กฟน.1 เชียงใหม่

4448 405535 00082990 นาย  ทวีสิน   โพธิราชา กฟฉ.1 อุดรธานี

4449 405551 00030084 นาง  อุมา   ใจห้าว กฟต.3 ยะลา

4450 405569 00262506 นาย  เฉลิมชยั   ศิรินนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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4451 405577 00169150 นาง  ตนัหยง   ฮิวส์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4452 405585 00184586 น.ส.  วชัรินทร์   นาคนิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

4453 405608 00287069 นาง  มีณธิกาญจน์   บาํรุงไทยชยัชาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

4454 405616 00223477 นาย  ธนากร   เจนศุภการ กฟต.1 เพชรบุรี

4455 405632 00039638 น.ส.  วนันิดา   เกตุแกว้ สาํนกังานใหญ่

4456 405640 00406031 นาง  เบญจวรรณ   แจ่มใส สาํนกังานใหญ่

4457 405690 00008318 นาง  สุจิตตรา   ลิลิตธรรม สาํนกังานใหญ่

4458 405705 00092060 นาย  ปราโมทย ์  ดว้งเขียว กฟต.3 ยะลา

4459 405713 00159094 นาย  วรพจน์   ศรีสวสัดิ กฟต.3 ยะลา

4460 405739 00041869 นาย  บุญถนอม   กมุหาชยั กฟน.1 เชียงใหม่

4461 405747 00095959 นาย  ดาวระพงษ ์  เพง็มาวนั กฟน.1 เชียงใหม่

4462 405763 00201962 นาย  ดาวรุ่ง   ทองสุก กฟฉ.3 นครราชสีมา

4463 405797 00192404 นาย  ธีระชยั   ทองสอาด กฟน.3 ลพบุรี

4464 405802 00189263 นาย  สุดชาย   กรีโภค กฟน.3 ลพบุรี

4465 405810 00174416 นาย  ประทิว   ภู่สาร กฟน.3 ลพบุรี

4466 405828 00094080 นาย  ชวกิจ   สมศิริ กฟต.3 ยะลา

4467 405836 00058486 นาย  สุขมุลกัษณ์   นิธิเจริญพฤฒา กฟฉ.1 อุดรธานี

4468 405852 00276698 น.ส.  อรพินทร์   ปานชี กฟต.3 ยะลา

4469 405878 00264671 นาง  ปริศนา   สุภาพ กฟต.3 ยะลา

4470 405917 00130828 นาย  รณชยั   ติสองเมือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4471 405925 00030161 น.ส.  วนัเพญ็   สกุลวงศ์ กฟต.3 ยะลา

4472 405933 00272535 นาย  วชัรินทร์   ไชยวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4473 405941 00204156 นาย  พายพั   จนัทร์คง กฟก.3 นครปฐม

4474 405967 00225065 นาย  ชนินทร์   อิมสอาด กฟต.1 เพชรบุรี

4475 405975 00274555 นาย  อาทิตย ์  พุทธิรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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4476 405983 00225710 นาย  บุญยรักษ ์  ประดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

4477 405991 00271739 นาย  ประจกัษ ์  เจตนากลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4478 406036 00173292 นาย  สาํรวย   ศาสตราวิสุทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

4479 406060 00188699 นาย  สุเทพ   จินจารักษ์ กฟก.3 นครปฐม

4480 406086 00109708 นาย  วีระศกัดิ   ชาญเนติกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4481 406094 00150268 นาย  อภิวฒัน์   ยทีอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4482 406109 00143300 นาง  รุ่งนภา   จนัทร์ศรี กฟก.2 ชลบุรี

4483 406141 00264994 นาย  เอิบ   สายชล กฟต.3 ยะลา

4484 406159 00204906 นาย  สมพล   โพธิเชิด กฟน.3 ลพบุรี

4485 406175 00208914 นาย  ณรงค ์  บุญมี กฟก.2 ชลบุรี

4486 406183 00189104 นาย  อมัพรชยั   ปุนทมุณี กฟต.3 ยะลา

4487 406214 00118759 นาย  มโน   ชีวะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4488 406222 00060158 นาย  ศิริศกัดิ   พยงงาม กฟก.1 อยธุยา

4489 406248 00219103 นาย  ปรีชา   ศรีใส กฟก.3 นครปฐม

4490 406256 00045186 นาย  ถนอม   ยญัญะจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

4491 406272 00125403 นาย  ภูวเดช   กจุนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4492 406280 00192131 นาย  อาํนวย   สุดกลาง กฟก.2 ชลบุรี

4493 406303 00222558 นาย  ศกัดา   ยมิกฤษ กฟก.1 อยธุยา

4494 406311 00258214 นาย  กฤษฎา   วงศป์รีดี กฟต.1 เพชรบุรี

4495 406329 00020041 น.ส.  จงกลณี   สุขอาํพร กฟต.1 เพชรบุรี

4496 406345 00078626 นาย  ณฐั   บุญเกือ กฟน.3 ลพบุรี

4497 406353 00078599 นาย  พสิษฐ ์  สุขะ กฟน.3 ลพบุรี

4498 406379 00266841 นาง  เพญ็ศรี   สายเชือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4499 406387 00246283 นาย  ไวยวิทย ์  ศรีบุญยวง กฟน.1 เชียงใหม่

4500 406395 00192731 นาย  นรินทร์   สีเหลือง กฟน.1 เชียงใหม่
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4501 406400 00207790 นาย  ดิเรก   โนเลียม กฟน.1 เชียงใหม่

4502 406418 00096228 นาย  จิรโชติ   ณ เชียงใหม่ กฟน.1 เชียงใหม่

4503 406426 00059187 นาย  จาํรัส   ดวงใจ กฟน.1 เชียงใหม่

4504 406434 00039610 นาง  นงนุช   ขนัแสง สาํนกังานใหญ่

4505 406468 00074222 นาย  วิชิต   วงษพ์ุทธร กฟฉ.1 อุดรธานี

4506 406476 00055474 นาย  เกียรติคุณ   ธาตุรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4507 406492 00259006 นาย  วิทยา   หยวกฉิมพลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

4508 406515 00099799 นาง  พิมพา   บุญหอม กฟก.1 อยธุยา

4509 406523 00131010 นาย  ชูชยั   คงกุ่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4510 406531 00186883 นาย  ธนกร   ศรีบุญรัตนโชค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4511 406549 00072416 น.ส.  อรัญญา   วงศพิ์กุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

4512 406557 00146344 นาง  ชลีรัตน์   พฒันพิบูลศกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4513 406565 00054987 นาย  พนัธ์ุทิพย ์  ไป๋สกุล กฟก.1 อยธุยา

4514 406573 00044049 นาง  ประทานพร   ชชัวาลย์ กฟก.1 อยธุยา

4515 406599 00028699 นาง  นฤพร   จรัสรวสิีริกุล กฟน.1 เชียงใหม่

4516 406604 00045427 นาย  อดุลย ์  คาํกรอง กฟน.1 เชียงใหม่

4517 406612 00125421 นาย  ประเสริฐ   ววิฒันชาติ กฟก.2 ชลบุรี

4518 406638 00197977 นาย  สมพร   แกว้สุวรรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4519 406654 00137248 นาย  ปฐมพร   บุญทองลว้น กฟฉ.1 อุดรธานี

4520 406662 00203637 นาย  อรุณ   แมนผดุง สาํนกังานใหญ่

4521 406688 00286186 นาย  ทรงกลด   ประสมศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4522 406696 00084801 น.ส.  รัตนา   ศรีม่วง กฟก.1 อยธุยา

4523 406701 00150872 น.ส.  ธญัญลกัษณ์   อิศรานุวฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4524 406719 00244231 นาย  ประสาท   โตคุม้ สาํนกังานใหญ่

4525 406727 00149079 นาย  สนิท   ทองบุรี กฟต.3 ยะลา
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4526 406735 00181192 นาย  อุเทต   แสงสาํลี สาํนกังานใหญ่

4527 406769 00128097 นาย  เฉลิมพร   ชนะศึก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4528 406777 00131442 นาย  สิทธา   เหลก็หมืนไวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

4529 406785 00222003 นาย  เอกลกัษณ์   ณ นคร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4530 406793 00248267 นาย  คูณฤกษ ์  จิโนวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4531 406808 00146417 นาย  สุวิทย ์  จนัทร์ทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4532 406816 00146449 นาย  เฉลิมเกียรติ   มณีวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4533 406824 00232064 นาย  ประดิษฐ์   รักเกาะรุ้ง กฟน.3 ลพบุรี

4534 406832 00158098 นาย  ประวิทย ์  พรหมแท่น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4535 406874 00036917 นาย  กอบกฤต   พาหุมนัโต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4536 406882 00133199 นาย  ไพฑูรย ์  ตรีสมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

4537 406905 00146776 นาย  ประยรู   ลีกา กฟน.2 พิษณุโลก

4538 406913 00263243 นาย  นวพรรษ   ลาภวงศ์ กฟต.3 ยะลา

4539 406939 00143641 นาย  สุจินณ์   ระวงังาน กฟก.3 นครปฐม

4540 406947 00099094 นาย  สมบติั   บุญมาทนั กฟก.3 นครปฐม

4541 406955 00162112 นาย  อดิศร   จนัทร์ลา กฟน.3 ลพบุรี

4542 406971 00186756 นาย  อนุสรณ์   เจริญสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

4543 406989 00215418 นาย  ธนยันนัท ์  ทศันียค์ติภากร กฟน.3 ลพบุรี

4544 407008 00240564 นาย  ศราวธุ   มีเจริญ สาํนกังานใหญ่

4545 407024 00139222 นาย  สนัติชยั   ดีมูล กฟก.2 ชลบุรี

4546 407032 00284348 นาย  ธวชั   ศรีสุข กฟก.2 ชลบุรี

4547 407040 00263520 นาย  นิพฒัน์   ปินศิริ กฟก.2 ชลบุรี

4548 407058 00100718 นาง  อรรจนา   สมัมาพรต กฟก.1 อยธุยา

4549 407066 00111325 นาง  ดารณี   อู่ผลเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4550 407074 00040481 นาย  สนัติ   ประดิษฐน์อก กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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4551 407082 00178733 นาง  พรรดิชภรณ์   บุบผา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4552 407090 00047360 นาง  มลฉวี   กิมะพงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4553 407113 00048598 นาย  ปัญญา   ตะวนัสุกี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4554 407121 00269217 นาย  สุธีร์   จุคาํ กฟต.1 เพชรบุรี

4555 407139 00057703 นาย  จกัรพนัธ์   กองศรีมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4556 407147 00211646 น.ส.  กชพรรณ   ศุภภทัรานาม สาํนกังานใหญ่

4557 407163 00212501 นาย  ณฐัชยั   เกตุพล สาํนกังานใหญ่

4558 407171 00170585 นาย  อภิชาติ   นพคุณ สาํนกังานใหญ่

4559 407189 00099026 นาย  วีระศกัดิ   ตงัสุรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

4560 407236 00202754 นาง  วรรณวิภา   สุวรรณสมบติั กฟก.3 นครปฐม

4561 407244 00091600 นาง  สวนีย ์  โพธิสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

4562 407286 00180855 นาย  นครินทร์   รัตนปัญญา กฟก.3 นครปฐม

4563 407294 00141326 นาย  กษิดิศ   จิตสง่า กฟน.1 เชียงใหม่

4564 407309 00264330 นาง  กิงกาญจน์   กาญจนขจิต กฟน.1 เชียงใหม่

4565 407317 00141071 นาย  วชัรพงษ ์  รินสินจอ้ย กฟน.1 เชียงใหม่

4566 407325 00043239 นาย  อภินนัท ์  ชุ่มบวัทอง กฟน.1 เชียงใหม่

4567 407359 00100722 นาง  รัชดาวรรณ   เฉลิมรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

4568 407422 00067837 นาง  งามพริม   ครึกครืน กฟต.1 เพชรบุรี

4569 407448 00255707 นาย  ณปภชั   ปานปินแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

4570 407456 00023021 นาง  กลัยรัตน์   จนัทร์ดิษฐ สาํนกังานใหญ่

4571 407464 00181251 น.ส.  สรีวรรณ   ศรีเพญ็ สาํนกังานใหญ่

4572 407472 00083950 นาย  สง่า   แสนศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

4573 407480 00237187 นาย  อดิศกัดิ   สนัติสุข กฟต.3 ยะลา

4574 407498 00276975 นาย  ยอดดี   ชูตรัง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4575 407503 00075905 นาย  พงษศ์กัดิ   บวัปรอท กฟก.1 อยธุยา
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4576 407511 00050074 นาย  ประจกัษ ์  พรหมดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4577 407529 00146576 นาย  อาคม   วรสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4578 407537 00040445 นาย  สุวฒัน์   เกษเจริญคุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4579 407561 00113181 นาย  ปรีชา   จนัทรา กฟฉ.1 อุดรธานี

4580 407587 00102524 นาย  พลัลภ   ถุงทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

4581 407595 00134781 นาย  เจริญ   จุงศิริ กฟต.3 ยะลา

4582 407600 00165047 นาย  จรวย   เหมทานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4583 407618 00233333 นาย  ประเสริฐ   วงภกัดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4584 407626 00069198 นาย  วฒิุนนัท ์  พิชยมงคล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4585 407634 00173492 นาง  ปรัชญานนัท ์  อตัตะพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

4586 407642 00252781 นาย  มานิต   พุทธวิริยะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4587 407650 00295555 นาย  สมชยั   ขนาบศกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4588 407668 00179975 นาย  ณฐัพล   เตียวเจริญกิจ กฟก.3 นครปฐม

4589 407676 00056448 น.ส.  อชันา   อ่อนรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4590 407684 00108502 นาย  ขยนั   คาํเขียว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4591 407692 00137957 นาย  วธันชยั   ไชยโกฎิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4592 407715 00216246 นาย  สมบูรณ์   นิลสวิท กฟน.1 เชียงใหม่

4593 407723 00174525 นาย  ชยันาท   แวน่สระนอ้ย กฟน.1 เชียงใหม่

4594 407731 00028726 นาย  สนธยา   แสนเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

4595 407749 00024627 น.ส.  วิทิดา   คุณะศรี สาํนกังานใหญ่

4596 407757 00190975 นาย  ปิยะ   อร่ามวงษ์ สาํนกังานใหญ่

4597 407765 00304845 น.ส.  สุชาดา   บารมี สาํนกังานใหญ่

4598 407773 00025750 น.ส.  นฤมล   นนัทวิจารณ์ สาํนกังานใหญ่

4599 407781 00181297 วา่ที ร.ต.  คงพล   โอสถานนท์ สาํนกังานใหญ่

4600 407799 00218161 นาย  ชาญชยั   อนุตระกูลชยั กฟฉ.1 อุดรธานี
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4601 407812 00160138 นาย  สุดใจ   ขนัธ์ฤชยั สาํนกังานใหญ่

4602 407820 00170703 นาย  ไพรัตน์   พยอมหอม สาํนกังานใหญ่

4603 407838 00237787 น.ส.  เอือมพร   พาวฒุ กฟก.2 ชลบุรี

4604 407854 00182043 นาย  วรินทร   ดาํรงคส์กุล กฟต.1 เพชรบุรี

4605 407862 00267601 นาย  อาํนาจ   ชีระภากร กฟก.1 อยธุยา

4606 407896 00168318 นาย  สาโรช   พิศมยั กฟน.2 พิษณุโลก

4607 407901 00211696 นาง  ลกัขณา   จนัทร กฟก.3 นครปฐม

4608 407927 00216787 นาย  ไพรัตน์   มากแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

4609 407935 00238701 นาย  เดโช   บุญทองสงัข์ กฟต.1 เพชรบุรี

4610 407951 00009269 นาง  ดลพร   โตสิงห์ขร กฟก.3 นครปฐม

4611 407969 00012773 น.ส.  พรทิพย ์  ถนอมกิตติ กฟก.1 อยธุยา

4612 407977 00070046 นาย  ยทุธนา   เกษมศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

4613 407985 00235258 นาย  ชยัชนะ   จนัทร์เส็ง กฟก.1 อยธุยา

4614 407993 00227762 นาย  วฒันา   มีเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

4615 408038 00213739 นาย  เสธวิทย ์  ศรีอ่อน สาํนกังานใหญ่

4616 408046 00222126 นาย  พิษณุนาถ   ตาบองครักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

4617 408088 00068756 นาย  ภาณุมาศ   สงัขพ์ยงุ กฟน.3 ลพบุรี

4618 408101 00028344 นาย  ประยทุธ   เพชรนวล กฟต.3 ยะลา

4619 408119 00354890 นาย  นิพนธ์   พงษธ์ญัญะวิริยา กฟต.3 ยะลา

4620 408135 00097688 นาย  โกเมศ   รัตนซอ้น กฟต.3 ยะลา

4621 408151 00061990 นาย  จรุงศกัดิ   พนัธ์ลาภตรัง กฟต.3 ยะลา

4622 408169 00182548 นาย  ทรงศกัดิ   บุตรโท กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4623 408177 00122396 นาง  วาสนา   จุมพลพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

4624 408185 00102188 นาย  สุชาติ   ศรียพนัธุ์ กฟต.3 ยะลา

4625 408208 00058672 นาย  อสัฎดา   สุทธิมุสิก กฟต.3 ยะลา
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4626 408216 00160801 นาย  อาคม   พนัธ์โยธี กฟฉ.1 อุดรธานี

4627 408224 00186506 นาย  เสนาะ   สุริยะคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

4628 408232 00237573 นาย  สาธิต   ดาํเกิงพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4629 408240 00118795 นาย  สมศกัดิ   เผอืกเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4630 408274 00207209 นาย  ไพโรจน์   ภู่ธวชัชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4631 408282 00181906 นาย  สุทธิกาญจน์   สุรสิทธิ กฟก.3 นครปฐม

4632 408305 00127405 นาย  วิระมิตร   ตงัคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4633 408339 00041605 นาย  นพรัตน์   จนัทร์ปัญญา กฟฉ.1 อุดรธานี

4634 408347 00052503 นาง  วิลาวณัย ์  จิววฒันานนท์ กฟก.1 อยธุยา

4635 408355 00192868 นาย  สุเทพ   กาศชยัการ กฟก.1 อยธุยา

4636 408363 00033850 นาง  วรนุช   แสนมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

4637 408389 00260459 นาย  สุริวงค ์  ป่งกวาน กฟก.2 ชลบุรี

4638 408410 00086617 นาง  นอ้งนุช   รัตนชล กฟต.3 ยะลา

4639 408452 00071288 นาง  ปภาวรินทร์   สุรกานตก์ุล กฟก.2 ชลบุรี

4640 408460 00060162 น.ส.  ประภาพร   คงเพช็ร สาํนกังานใหญ่

4641 408478 00040386 นาง  จนัทร์นภา   อุดมพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4642 408486 00036785 นาย  สุรศกัดิ   พรหมมา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4643 408494 00036985 นาย  สราวธุ   ศิริรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4644 408509 00036949 นาย  สืบพงศ ์  เกตบูรณะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4645 408541 00173197 นาง  จิรภา   นอ้ยนิมิตร กฟต.1 เพชรบุรี

4646 408559 00185528 นาย  ษณกร   โกยกอบการ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4647 408567 00004841 นาย  ชนาธิป   วฒันาบดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4648 408583 00197195 นาย  ธีระศกัดิ   รัตนพนัธ์ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4649 408648 00013092 นาง  ศิริวรรณ   วรรณนิยม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4650 408703 00091800 นาง  ภูษณิศา   บุษบงก์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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4651 408737 00024968 นาง  เปรมใจ   คุณชน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4652 408745 00127473 นาย  สินชยั   พงศพ์นัธ์ภราดร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4653 408753 00078971 นาย  ธีระศกัดิ   บุญชุ่ม กฟน.3 ลพบุรี

4654 408761 00082968 นาย  ปรีชา   เทวสิทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

4655 408779 00264162 นาง  อจัฉรา   จกัรมานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

4656 408787 00158139 นาย  ชวลิต   สุคนธชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4657 408795 00007435 นาง  วนิดา   ต่ายทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

4658 408818 00008186 นาง  เสาวภา   พรเจริญ สาํนกังานใหญ่

4659 408834 00018379 นาย  มนตช์ยั   ดานุโพธิบริบูรณ์ สาํนกังานใหญ่

4660 408850 00183758 นาง  ศิริพรรณ   ศิริธรรม สาํนกังานใหญ่

4661 408868 00200061 นาย  ชูศกัดิ   เชือสง่า กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4662 408876 00264085 นาย  บญัชา   วิวรรณพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4663 408884 00035939 นาย  พยงู   จอมขวญั กฟก.1 อยธุยา

4664 408892 00074622 นาย  วรวฒิุ   สินทรัพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4665 408907 00112630 นาย  สมชาย   ทวีทรัพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4666 408915 00041578 นาง  บุญนิศา   สิมวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4667 408923 00151355 นาย  สุทธิรักษ ์  ตระการจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4668 408931 00109699 นาย  ถนอมศกัดิ   ทองตือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4669 408949 00109712 นาง  วิภาสิริ   พงษโ์พธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4670 408973 00179698 นาย  ไสว   ลาํมะนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4671 408981 00065067 นาย  นิสิต   แก่นกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4672 408999 00178692 นาย  กฤษฎา   เอกวงษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4673 409000 00211896 นาง  อนรรตพร   อิมสอาด กฟน.1 เชียงใหม่

4674 409026 00043120 นาย  จกัรกริศน์   ปันวิวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

4675 409084 00012828 นาย  พิสิษฐ ์  เจริญนพศกัดิ กฟก.1 อยธุยา
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4676 409092 00012814 นาย  ณฐัศกัดิ   วรรณวงศส์อน กฟก.1 อยธุยา

4677 409115 00040409 นาย  อิทธิศกัดิ   จึงมนัคงกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4678 409123 00264376 นาง  สนธยา   นิลจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4679 409131 00073044 นาย  ปฐม   โกยดุลย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4680 409149 00249522 นาย  นิสิต   เนขขมัม์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4681 409157 00299113 นาย  ครรชิต   เจริญกุล กฟก.2 ชลบุรี

4682 409173 00075187 นาย  ธีรพงษ ์  คชโสภณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4683 409181 00035434 นาย  สุวีรานนท ์  กองจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4684 409199 00265118 นาย  วนสั   สุตะนนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4685 409220 00073026 นาง  อุไรวรรณ   ธรรมทตัโต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4686 409288 00087754 นาย  สุทธิพนัธุ์   สุขพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

4687 409296 00210040 นาง  ทศันีย ์  บุญมี กฟก.3 นครปฐม

4688 409301 00291642 นาย  ลือชา   เมืองทอง กฟก.3 นครปฐม

4689 409319 00145120 นาย  สายนัธ์   ลาํดวน กฟก.3 นครปฐม

4690 409327 00215527 นาย  รัฎฐิกรณ์   เลิศสิทธิวรคุณ กฟก.3 นครปฐม

4691 409335 00151791 น.ส.  บงัอร   วิญคาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4692 409351 00259765 นาย  อดุลย ์  สุขทอง สาํนกังานใหญ่

4693 409369 00152610 นาย  ทิตติ   ตระกูลสินทอง สาํนกังานใหญ่

4694 409377 00244572 นาย  กิตติกร   มณีสว่าง สาํนกังานใหญ่

4695 409385 00030393 นาย  ขวญัชยั   คาํผาย กฟต.3 ยะลา

4696 409393 00027520 นาย  เฉลิมพล   จิตหาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4697 409416 00234852 นาย  ธงชยั   กาญจนเอกรินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

4698 409424 00318919 นาย  นิพนธ์   เกียรติพวงชยั สาํนกังานใหญ่

4699 409432 00176440 นาย  บวรพจน์   กิจวิจารณ์ กฟก.1 อยธุยา

4700 409440 00152583 นาย  ประจนัทร์   สอนคง กฟน.2 พิษณุโลก
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4701 409466 00005310 นาย  ปัญญา   คลา้ยเชียงราก สาํนกังานใหญ่

4702 409490 00263148 นาย  ธนะเมศฐ ์  กมลโรจน์สิริ สาํนกังานใหญ่

4703 409505 00038264 นาย  รัตนศาสตร์   สิทธิวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4704 409513 00215909 นาย  เรวติั   ไกรแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

4705 409521 00098248 นาย  รชต   ดีอารมย์ สาํนกังานใหญ่

4706 409539 00216591 นาย  จุติณฏัฐ ์  ลิมปนนัทว์ดี สาํนกังานใหญ่

4707 409547 00029827 นาย  วิจารณ์   เพชรกาํเนิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4708 409571 00167417 นาย  วิโรจน์   บวัคลี สาํนกังานใหญ่

4709 409589 00242770 นาย  ศกัดิชยั   ไวยลาภ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4710 409597 00133953 นาย  สมเกียรติ   ไวยมยั กฟก.1 อยธุยา

4711 409602 00201194 นาย  สมพงษ ์  กงประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

4712 409628 00260972 นาย  สทัธา   เจริญทวี กฟก.2 ชลบุรี

4713 409636 00304918 นาย  สิทธิชยั   บุญชยัศรี กฟก.2 ชลบุรี

4714 409644 00230462 นาย  สิทธิโชค   ปัญญา กฟฉ.3 นครราชสีมา

4715 409652 00148196 นาย  สิทธิพงษ ์  บวักลา้ กฟก.2 ชลบุรี

4716 409660 00210931 นาย  สุกรี   บุญลือ กฟก.1 อยธุยา

4717 409678 00136765 นาย  สุรชยั   ไชยนิตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4718 409686 00081108 นาย  สุริยน   เพง็ธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี

4719 409709 00130400 นาย  อภิวฒัน์   โพนเมืองหลา้ กฟก.1 อยธุยา

4720 409733 00214844 น.ส.  ฉวีวรรณ   ตุม้ทอง สาํนกังานใหญ่

4721 409741 00145889 นาย  ภูมิชยั   เบญ็จกุล กฟต.1 เพชรบุรี

4722 409759 00228386 นาย  ชยัอานนัท ์  พลอยวณิช กฟก.2 ชลบุรี

4723 409767 00016854 น.ส.  สุชาดา   หงส์พร้อมญาติ สาํนกังานใหญ่

4724 409775 00029168 นาย  สงัวรณ์   ปัญญาน่าน กฟน.1 เชียงใหม่

4725 409783 00186524 นาย  สงกรานต ์  เทียมสุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี
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4726 409791 00153034 นาย  จรัญ   ขติัรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

4727 409806 00035925 นาง  วรานิษฐ์   ธนะบุญศรีรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

4728 409822 00164619 นาย  วีระศกัดิ   ธรรมประกอบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4729 409830 00289952 น.ส.  นุสรา   เจนเจริญวงศ์ สาํนกังานใหญ่

4730 409848 00122673 นาย  วิเชียร   ขนุสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

4731 409856 00053545 นาย  วนัชยั   อินทร์เขียว กฟน.3 ลพบุรี

4732 409864 00182952 นาย  ภานุ   อินทสุวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

4733 409872 00214317 นาง  จุฑาทิพย ์  สายอุทศัน์ กฟก.3 นครปฐม

4734 409880 00182984 นาย  เสถียร   วิสูตรธนาวทิย์ กฟก.3 นครปฐม

4735 409929 00070387 น.ส.  ปัทมพร   เคา้มูล กฟก.2 ชลบุรี

4736 409937 00208396 น.ส.  กุมารี   ชาญชยั กฟก.1 อยธุยา

4737 409945 00208164 น.ส.  รัชนีกร   พฒันชยั กฟก.2 ชลบุรี

4738 409961 00086394 นาย  อาํพล   ไชยบุรินทร์ กฟต.3 ยะลา

4739 409979 00139781 นาย  ธญัญา   วรวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4740 409995 00125603 นาง  กาญจนา   แก่นนอ้ย กฟก.3 นครปฐม

4741 410001 00070119 นาง  วลัภา   ลาภลือชา กฟก.1 อยธุยา

4742 410027 00093020 นาย  ชาคริต   โพธิลงักา กฟก.1 อยธุยา

4743 410043 00321714 นาง  เยาวลกัษณ์   สอนสนาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4744 410051 00111284 นาย  อรรถกร   สรรเสริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4745 410093 00104485 นาย  ชยัยงค ์  พานทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

4746 410108 00027039 นาย  พรชยั   เพญ็พยคัฆพนัธ์ุ กฟน.2 พิษณุโลก

4747 410116 00255020 นาง  ฐิติมา   ผงึแช่ม กฟก.2 ชลบุรี

4748 410124 00051389 นาย  อนุวฒัน์   พุทธพงศวิ์ไล กฟฉ.1 อุดรธานี

4749 410132 00115838 นาย  ไพฑูรย ์  วงษจิ์ตร กฟต.1 เพชรบุรี

4750 410158 00147790 นาย  สมศกัดิ   เพช็รดี กฟก.3 นครปฐม
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4751 410166 00180714 นาย  มาโนช   แนบเนือ กฟก.3 นครปฐม

4752 410174 00269726 นาย  ประเทือง   ทองแกว้ กฟก.3 นครปฐม

4753 410182 00180778 วา่ที พนัตรี  พิชิต   ชยัรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

4754 410205 00083241 นาย  บรรจง   ฝึกฝน กฟน.1 เชียงใหม่

4755 410213 00228277 นาย  ประภสัสร   รัตนคีรี กฟน.1 เชียงใหม่

4756 410221 00196844 นาย  เสนาะ   ปัญญากาบ กฟน.1 เชียงใหม่

4757 410239 00151537 นาย  อภิวฒัน์   วรรณประเวศ กฟน.1 เชียงใหม่

4758 410255 00101637 นาง  ปุณณดา   รัตนชินกร สาํนกังานใหญ่

4759 410271 00343174 น.ส.  ปฐมาภรณ์   นิตยสุทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

4760 410289 00008354 นาง  ประนอม   ช่อเกษม สาํนกังานใหญ่

4761 410302 00237941 นาย  สุมนตรี   ชืนชม สาํนกังานใหญ่

4762 410328 00417357 นาง  พจนีย ์  เจริญเศรษฐกุล กฟก.2 ชลบุรี

4763 410352 00225697 นาย  มณฑล   พาหะมาก กฟก.2 ชลบุรี

4764 410360 00199515 นาง  ปัทมาวดี   อ่อนฉาํ กฟน.3 ลพบุรี

4765 410386 00093507 นาง  ณทักาญจน์   ภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

4766 410394 00284489 นาย  พิภพ   อภิวงัโสกุล กฟก.2 ชลบุรี

4767 410425 00100522 นาย  ศุภกร   มาสุข กฟก.1 อยธุยา

4768 410459 00221770 น.ส.  พริมา   สวา่งเนตร กฟก.1 อยธุยา

4769 410483 00133117 น.ส.  ศรีนวล   ปานนอ้ย สาํนกังานใหญ่

4770 410506 00211187 นาย  เจรียงศกัดิ   หมายปาน กฟต.3 ยะลา

4771 410514 00152547 นาย  ประคอง   แสวงหา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4772 410548 00172250 นาย  ภีมะ   ไชยวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4773 410556 00040136 นาย  หลกัชยั   ฤกษใ์หญ่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4774 410564 00225415 นาย  ชเนศร์   ภกัดีสถิตธรรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

4775 410580 00119723 นาย  อคันี   ศรีพรหมษา กฟฉ.3 นครราชสีมา
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4776 410598 00156032 นาย  สุรศกัดิ   พ่อคา้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4777 410611 00092288 นาง  ศศิธร   ขวญัแกว้ กฟต.3 ยะลา

4778 410637 00060653 นาย  เสกสนัต ์  จนัประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

4779 410653 00223518 นาย  คนิพล   ศรีเกตุ กฟต.1 เพชรบุรี

4780 410661 00028803 นาย  ประเสริฐ   วงษจ์นันา กฟก.1 อยธุยา

4781 410687 00234666 นาง  อจัฉรา   หลีหมนั กฟก.1 อยธุยา

4782 410726 00081635 นาย  ธนกรณ์   นาคสระเกษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4783 410742 00035139 นาย  สุรเชษฐ์   เมืองสว่าง กฟก.1 อยธุยา

4784 410750 00113868 นาย  วิทยา   มูลอามาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4785 410776 00054737 นาง  สุธิดา   แกว้อุไร กฟก.1 อยธุยา

4786 410784 00188285 น.ส.  อรอนงค ์  คงสมาน กฟต.1 เพชรบุรี

4787 410792 00293749 นาย  ภาสกร   เขียนประสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

4788 410807 00206976 นาย  ธนู   คมัภีร์ กฟก.2 ชลบุรี

4789 410815 00322097 นาย  จาํลอง   ทองรุ่ง กฟน.1 เชียงใหม่

4790 410831 00044453 นาง  สุมาลี   เสือม่วง กฟก.1 อยธุยา

4791 410857 00015262 นาย  พรชยั   ละเอียด กฟก.1 อยธุยา

4792 410865 00230444 นาง  รัชนี   ภกัดีสถิตธรรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

4793 410881 00092329 นาย  ปราโมทย ์  พรหมรักษา กฟต.3 ยะลา

4794 410912 00005160 นาย  บญัญติั   ครองบุญ สาํนกังานใหญ่

4795 410920 00274591 นาย  สุนทร   ทองสิงห์คลี กฟก.2 ชลบุรี

4796 410946 00210090 นาย  ภราดร   ชนะวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

4797 410954 00120071 นาย  กิตติศกัดิ   คนกาญจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4798 410962 00039074 นาง  ปาริณี   โตรอด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4799 410970 00137816 นาย  เจริญวฒัน์   วฒันสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4800 410988 00105318 นาง  จีรนนัท ์  ไชยศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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4801 410996 00179652 นาย  ธานินทร์   ภูมิดิน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4802 411015 00128015 นาย  สุพฒัน์   ซินโซ กฟฉ.1 อุดรธานี

4803 411023 00068229 นาย  กอบชยั   ผา้ยผา กฟน.3 ลพบุรี

4804 411049 00208437 นาย  ไฉน   พรหมสรินทร์ กฟก.3 นครปฐม

4805 411065 00227126 นาย  สมบติั   ขาํสุวรรณ์ กฟก.3 นครปฐม

4806 411073 00095395 นาย  วิโรจน์   เมืองโคตร กฟน.1 เชียงใหม่

4807 411081 00199488 นาย  ธวชัชยั   วงคจ์กัรแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

4808 411112 00239393 นาย  พิจิตร์   ช่วยชุมชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4809 411146 00227667 นาง  ธญัวรัตน์   สุขบาํเพิง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4810 411154 00073212 นาย  วราฤทธิ   ศรีมงคล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4811 411162 00013947 นาย  วีรวฒัน์   เทพสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

4812 411188 00219462 นาย  ปรีชา   แกว้สีม่วง กฟก.3 นครปฐม

4813 411196 00166798 นาย  ประเวศน์   รุ่งฟ้า กฟก.3 นครปฐม

4814 411201 00180150 นาง  สิริกร   เกิดศรี กฟก.3 นครปฐม

4815 411235 00155963 น.ส.  เพญ็สินี   พานิช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4816 411243 00250248 นาย  เสริมศกัดิ   รัตนพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4817 411251 00127441 นาย  รัชพล   อินนุพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4818 411269 00335965 นาย  บุญรัตน์   ชินวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4819 411277 00127041 นาย  สมจิตต ์  นวนพลบั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4820 411285 00163059 นาง  สุองัคณา   พุทธรัสสุ กฟฉ.1 อุดรธานี

4821 411293 00134745 นาย  จาํนงค ์  บุษบงค์ กฟต.3 ยะลา

4822 411316 00084792 นาย  สมหมาย   ติณสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

4823 411324 00262001 นาย  ธานินทร์   สมสิริพล กฟน.3 ลพบุรี

4824 411332 00254929 นาย  นนัทวิทย ์  อุยยามวงศ์ สาํนกังานใหญ่

4825 411340 00017432 นาง  สุทธสินี   เผา่ผาง กฟก.3 นครปฐม
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4826 411366 00030484 นาย  อภิชาติ   จนัทะลือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4827 411374 00030602 นาย  จกัรกริศน์   การะเกต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4828 411382 00230171 นาย  อธิสิทธิ   ศิริวิสยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4829 411421 00040463 นาย  บุญมา   ประดบัจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4830 411447 00108293 นาย  ธนากร   อ่อนมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4831 411455 00154599 น.ส.  เหมาภรณ์   บุญชะโด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4832 411489 00055442 นาง  รัตนาภรณ์   ภารไสว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4833 411510 00038646 น.ส.  วนิดา   สุวรรณชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4834 411528 00129966 นาย  ภูผา   ศรแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4835 411552 00254024 นาง  รุ่งราตรี   อนนัตนนทก กฟก.2 ชลบุรี

4836 411560 00027120 นาย  สุนทร   มาพิจารณ์ กฟน.2 พิษณุโลก

4837 411586 00079581 นาย  สุวิทย ์  คนซือ กฟฉ.1 อุดรธานี

4838 411594 00066390 นาย  ธนูศกัดิ   ผลพิพฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4839 411609 00203714 นาง  ชิดชนก   ศุขปราโมทย์ กฟก.2 ชลบุรี

4840 411633 00245932 น.ส.  ยพุาภรณ์   อรรถภาพ สาํนกังานใหญ่

4841 411675 00056389 นาย  สุรศกัดิ   รุ่งเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4842 411683 00068788 นาย  กิตติพงษ ์  ตาแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

4843 411714 00068279 นาย  พรชยั   ผดุงโกเมตร กฟน.3 ลพบุรี

4844 411730 00148291 นาย  มาโนช   มีนาค กฟต.1 เพชรบุรี

4845 411748 00226057 นาย  ธนะสิทธิ   ธีรชาติอนนัต์ กฟต.1 เพชรบุรี

4846 411756 00123542 นาย  อาํนวย   หนองเส กฟฉ.1 อุดรธานี

4847 411764 00014757 นาง  ปรีดารา   ขาวปลอด กฟก.1 อยธุยา

4848 411772 00062019 นาย  ประยรู   หนูแกว้ กฟต.3 ยะลา

4849 411798 00209924 นาย  นพพร   วิเศษแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

4850 411829 00219785 นาย  เกรียงไกร   บุญญา กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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4851 411837 00259074 นาย  ปราโมทย ์  ปิยภาณีกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4852 411845 00248926 นาย  สมพร   เล่นทศัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4853 411853 00273913 นาย  บุญยนื   คงชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4854 411861 00259333 น.ส.  พณัณ์ชิตา   อมรพฒันโรจน์ สาํนกังานใหญ่

4855 411887 00004314 นาย  นิวฒั   แจ่มใส สาํนกังานใหญ่

4856 411895 00280299 นาย  สุจินท ์  ชูช่วย กฟต.3 ยะลา

4857 411918 00003954 นาย  เฉลิมศกัดิ   บุญนิรันดร์ กฟก.1 อยธุยา

4858 411926 00100740 นาย  ธนพงษ ์  จนัทรอมัพร กฟก.1 อยธุยา

4859 411950 00073785 นาย  สมัฤทธิ   ธาํรงศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

4860 411984 00014670 นาย  ประเวศน์   พิญญะคุณ กฟก.1 อยธุยา

4861 411992 00073662 นาย  สุรสิทธิ   ทวีสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4862 412011 00217842 นาย  อดุล   จิระพลพนิต กฟต.1 เพชรบุรี

4863 412045 00138553 นาย  สาทิศ   สถาพร กฟฉ.3 นครราชสีมา

4864 412053 00011981 นาง  ภวิลพิชญ ์  ธนอุดมประภทัร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4865 412079 00130046 นาย  สุรชยั   แสนสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4866 412087 00235462 นาย  สกนต ์  สินกลาง กฟก.1 อยธุยา

4867 412095 00296488 นาย  ธงชยั   มนัสุขผล กฟก.3 นครปฐม

4868 412142 00280712 นาย  ศราวธุ   เงินเลียม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4869 412150 00133294 นาย  อรุณ   พาหิระ กฟก.2 ชลบุรี

4870 412176 00127691 นาย  ประดิษฐ์   พรมวงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4871 412192 00055492 นาย  นพดล   กลุศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4872 412207 00060021 นาย  นาวนิ   บุญทิพย์ กฟก.1 อยธุยา

4873 412215 00210377 นาย  ศรัณยพงศ ์  กาษรสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

4874 412223 00350832 นาง  ประภาสิริ   โปร่งฟ้า กฟก.1 อยธุยา

4875 412231 00186542 นาย  ประเสริฐ   กิติกร กฟน.1 เชียงใหม่
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4876 412257 00114769 นาง  รจนา   ปรีชา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4877 412273 00175749 นาย  นพรัตน์   เคารพไทย กฟก.3 นครปฐม

4878 412304 00087695 นาย  ณรงค ์  วงศว์ฒันวรรณ กฟก.1 อยธุยา

4879 412320 00234066 นาย  สุชาติ   ดาํแสงสวสัดิ กฟต.3 ยะลา

4880 412346 00145007 นาง  จรัญ   กาญจนศร กฟก.2 ชลบุรี

4881 412362 00235935 นาย  อนุพงษ ์  จริยาจิรวฒันา กฟก.2 ชลบุรี

4882 412388 00163386 นาง  เรไร   ดาศรี กฟก.1 อยธุยา

4883 412396 00092979 นาง  จิราวรรณ   สวนศรี กฟก.1 อยธุยา

4884 412419 00089097 นาย  อนุยทุธ   ชูโชติ สาํนกังานใหญ่

4885 412427 00232737 นาย  บุญชู   เตชะศิลปภกัดี สาํนกังานใหญ่

4886 412435 00179307 น.ส.  พชัมณฑ ์  ชาวอบทม สาํนกังานใหญ่

4887 412443 00018151 นาย  อนุวชั   ทองปัสโณว์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4888 412485 00263875 นาย  บุญเลิศ   มะลิมาตร์ กฟก.3 นครปฐม

4889 412493 00247702 นาย  เทวินทร์   ชูจร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4890 412532 00176054 นาง  วลีพร   ทวีไทย กฟก.1 อยธุยา

4891 412540 00169805 นาย  สมบูรณ์   สราญจิตต์ กฟก.1 อยธุยา

4892 412558 00042851 นาง  วราภรณ์   ทวีบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

4893 412582 00121590 นาย  นิกร   สีดาพล กฟฉ.1 อุดรธานี

4894 412590 00128429 นาย  วีระพล   ภูวนนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4895 412605 00114282 น.ส.  จุฬา   จิตตเ์มือง กฟต.1 เพชรบุรี

4896 412613 00239139 นาย  คมสนัต ์  ลอยหา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4897 412621 00090618 นาย  มนสั   คชาสมัฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

4898 412639 00324380 นาย  เกษม   ปัญญาเรือน กฟน.1 เชียงใหม่

4899 412647 00045627 นาย  ณรงค ์  เขือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

4900 412655 00225524 นาย  นิพนธ์   เนียมหอม กฟก.1 อยธุยา
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4901 412663 00041728 นาย  สิทธิพร   นามพุทธา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4902 412689 00225942 นาย  ธาตรี   อคัรกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4903 412728 00064839 นาง  ธนพรรณ   ฉนัทโชติ กฟน.2 พิษณุโลก

4904 412736 00283229 นาง  อจัฉรา   ทะลิ กฟต.1 เพชรบุรี

4905 412752 00169396 น.ส.  มณัทนา   เจริญพินิจ กฟต.1 เพชรบุรี

4906 412778 00202704 น.ส.  สุรียรั์ตน์   ตงัประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

4907 412794 00083578 นาย  กฤษฎา   อุ่นศิวิไลย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4908 412817 00251880 นาย  อุดมศกัดิ   ตะเพียนทอง กฟก.3 นครปฐม

4909 412825 00260863 นาง  วิไลลกัษณ์   ศรีสาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

4910 412841 00093389 นาย  กฤษนยั   ขวญัเมือง กฟก.1 อยธุยา

4911 412859 00093416 นาย  กิตติศกัดิ   ชมวิจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

4912 412867 00093539 นาย  สิทธิชยั   ทบักฤษณ์ กฟน.3 ลพบุรี

4913 412875 00040118 นาง  พิศมยั   บุญลอด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4914 412883 00203746 นาย  ไพบูลย ์  ลายภูษา กฟก.1 อยธุยา

4915 412891 00112076 นาย  ธนภทัร   ใจเขียนดี กฟก.1 อยธุยา

4916 412906 00199460 นาย  สวิง   ยอดยงิ กฟน.1 เชียงใหม่

4917 412914 00042992 นาย  อภิรักษ ์  ซือจริง กฟน.1 เชียงใหม่

4918 412948 00030725 นาง  กฤษดาพร   ศรสุนทร กฟน.1 เชียงใหม่

4919 412956 00044726 นาย  จกัรกฤช   คา้เจริญ กฟก.1 อยธุยา

4920 412980 00116834 นาย  ธนภทัร   คุม้กิจ กฟก.1 อยธุยา

4921 412998 00024736 นาง  ดวงรัตน์   ปรเมษฐเนติกุล สาํนกังานใหญ่

4922 413009 00083550 น.ส.  อาภารัศมิ   ฐิติธนเจริญชยั สาํนกังานใหญ่

4923 413017 00237632 นาง  วริศรา   ขนุทอง สาํนกังานใหญ่

4924 413025 00001661 นาย  วฒันา   แพกลุ กฟต.3 ยะลา

4925 413033 00018888 น.ส.  สุชาดา   ถนอมบุญ สาํนกังานใหญ่
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4926 413041 00075141 นาย  เจริญ   พนัธ์ุอุไร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4927 413059 00191399 นาง  จิราภรณ์   บุญสร้าง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4928 413067 00251953 นาย  โฆมิฬ   สุวรรณพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4929 413083 00075228 น.ส.  ณฐักานต ์  เนาวแ์สง กฟน.3 ลพบุรี

4930 413091 00025273 นาย  สุชาติ   ลีทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

4931 413106 00128906 นาย  ไพบูลย ์  คาํมะวาปี กฟฉ.1 อุดรธานี

4932 413114 00049885 นาง  ชบา   เดือนใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4933 413122 00197377 นาง  ศิริวีญร์ดา   เมธีประภาพร กฟฉ.3 นครราชสีมา

4934 413148 00195020 นาง  ชฎารัษฎ ์  วิมลพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4935 413164 00169073 นาง  วิภาพร   เจียงวรีวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4936 413172 00223736 นาง  ณภทัร   พลราบ กฟก.1 อยธุยา

4937 413180 00188976 นาย  สุมาตร์   ผกูเรียง กฟต.1 เพชรบุรี

4938 413198 00131660 นาย  นาคะพนัธ์   คลีจกัร กฟฉ.3 นครราชสีมา

4939 413211 00067146 นาง  สายสวาท   ทองสวสัดิวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4940 413229 00212892 นาง  กรรณิการ์   ลีลานุช กฟฉ.3 นครราชสีมา

4941 413237 00185023 นาง  ชลิดา   ไวยโรจน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4942 413245 00290569 นาง  ณฌานนัทน์   มโนรัณธกรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4943 413261 00065035 นาง  ดวงรัตน์   สิทธิสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4944 413295 00022689 น.ส.  รังษี   เกษโกวิท สาํนกังานใหญ่

4945 413318 00238151 นาง  วชัรี   ศรีลาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4946 413326 00051339 นาง  ศศมน   ปทุมาสูตร กฟก.3 นครปฐม

4947 413334 00068429 นาย  ไชยวฒัน์   เพชรน่าชม กฟน.3 ลพบุรี

4948 413342 00033505 นาย  ธีระพล   สุวรรณชยัรบ กฟน.1 เชียงใหม่

4949 413350 00264344 นาย  ครรชิต   สมจิต กฟน.1 เชียงใหม่

4950 413368 00135141 นาย  ถาวร   วงคปิ์นตา กฟน.1 เชียงใหม่
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4951 413376 00315743 นาย  ธเนษฐ   กนัทะวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4952 413384 00079436 นาย  ทรงศกัดิ   วงศพิ์ริยะสมบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

4953 413392 00172173 นาย  ชิณพงษ ์  สุทธศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4954 413407 00281495 นาย  เรืองฤทธิ   พรประเสริฐผล กฟน.3 ลพบุรี

4955 413415 00267029 นาง  ชุติกาญจน์   ชาวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4956 413449 00030157 นาย  มาชอาล   ดอเล๊าะ กฟต.3 ยะลา

4957 413457 00062069 นาย  คนองนึก   มาเอียด กฟต.3 ยะลา

4958 413473 00074709 นาย  ธงชยั   พิมทา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4959 413481 00042906 นาง  วิชุดา   ถาวรวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4960 413504 00111739 นาง  ชลิดา   ชีพรับสุข กฟก.3 นครปฐม

4961 413512 00283338 นาง  พรเพญ็   คงทอง กฟน.3 ลพบุรี

4962 413520 00029786 นาย  จรัญ   เกตุแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4963 413546 00194733 นาย  บณัฑิต   โยมศรีเคน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4964 413554 00090313 นาย  ประภาศ   ศรีณะพรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4965 413570 00102283 นาง  ปาริชาติ   ปานเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4966 413601 00166039 นาย  ไชยา   ไชยมาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4967 413619 00197395 น.ส.  กรภทัร   พนัธ์เพง็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4968 413627 00153189 นาง  จินตนา   เลิศวิราม กฟน.1 เชียงใหม่

4969 413635 00227144 นาง  สุนทรี   เหราบตัย์ กฟก.2 ชลบุรี

4970 413669 00074559 นาง  เสียงใส   สุขโชติ กฟต.1 เพชรบุรี

4971 413677 00228186 นาย  สุเรนทร์   เฟืองฟู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4972 413693 00364724 นาย  วิชยั   ยตีระกูล กฟต.3 ยะลา

4973 413708 00086176 นาย  สุเมธ   เลขาลาวณัย์ กฟต.3 ยะลา

4974 413716 00126186 นาย  วรัญธร   ทศัวานนท์ กฟต.3 ยะลา

4975 413732 00418262 นาง  จินตนา   หน่อสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่
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4976 413740 00193719 นาย  กมลชยั   โสมเกษตรินทร์ กฟก.1 อยธุยา

4977 413758 00248112 นาง  พรรัตน์   วิถีธรรมศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

4978 413782 00097288 นาย  สมชาย   ชาญสมยั กฟก.1 อยธุยา

4979 413790 00321378 นาย  สมศกัดิ   สายณัห์รุจี กฟต.1 เพชรบุรี

4980 413805 00183017 นาย  ธวชั   ทดัแชม้ กฟก.3 นครปฐม

4981 413821 00173260 นาง  จนัทร์เพญ็   ชาติดี กฟต.1 เพชรบุรี

4982 413847 00290646 นาย  ณรงค ์  กาเรียนทอง กฟต.1 เพชรบุรี

4983 413863 00205043 นาง  สุภาภรณ์   เหมิกจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

4984 413871 00115779 นาง  จนัทร์เพญ็   ศรีวารินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

4985 413897 00205489 นาย  สิงคาร   แสงสมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

4986 413902 00035620 นาย  สถาพร   เซียมตะคุ กฟก.2 ชลบุรี

4987 413910 00186001 นาย  ธนรัชฎ ์  ชุติรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

4988 413928 00243221 นาย  ธวชัชยั   องัลิม กฟก.2 ชลบุรี

4989 413936 00173765 นาย  สุชาติ   อน้รุ่ง สาํนกังานใหญ่

4990 413952 00343110 น.ส.  ชนกานต ์  เผอืนอาษา สาํนกังานใหญ่

4991 413960 00211432 นาย  ประยทุธ   ศรีวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4992 413978 00138535 นาง  นฐัพร   จุลบท กฟฉ.3 นครราชสีมา

4993 413986 00108598 นาย  พีระพล   จนัทร์เสละ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4994 414021 00204392 นาง  วิทิตา   รักษาแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4995 414039 00175567 นาย  วนัชยั   ธราธารกุลวฒันา กฟก.3 นครปฐม

4996 414047 00236977 นาง  ธนภร   ธนภิรมณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4997 414071 00268166 นาย  ยวุกร   เกตุเกลา้ กฟน.3 ลพบุรี

4998 414089 00127219 นาย  ชยัวฒิุ   สงวนสุข กฟน.3 ลพบุรี

4999 414097 00139004 นาย  ณฐันนท ์  หาธรรม กฟน.3 ลพบุรี

5000 414102 00073953 น.ส.  พเยาว ์  สมัพทัธ์พงศ์ กฟก.1 อยธุยา
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5001 414110 00223863 นาง  เพชราวลัย ์  สุนทรา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5002 414128 00051543 นาย  นิเวศ   จีเพชร กฟฉ.3 นครราชสีมา

5003 414136 00019725 นาย  สมชาย   บางภูมิ กฟก.1 อยธุยา

5004 414152 00236886 นาย  รักชาติ   ศรีกลาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5005 414160 00215977 นาย  วรพจน์   หนูช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5006 414178 00118359 นาย  อิสระ   พลเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5007 414186 00079854 นาย  ธีระพล   ทองดี กฟฉ.1 อุดรธานี

5008 414194 00036153 นาง  สมพร   ไมห้อม กฟก.1 อยธุยา

5009 414209 00051157 นาย  สุรศกัดิ   ถูกคะเนย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5010 414217 00147681 นาง  จนัตรี   เฟืองอินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

5011 414233 00210086 นาย  ปฐมพงษ ์  เกตุเหลก็ กฟน.2 พิษณุโลก

5012 414259 00245437 นาง  สงวนพงศ ์  แสงสงเคราะห์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5013 414275 00034129 น.ส.  วิภาวรรณ   ลิมวิภา กฟน.1 เชียงใหม่

5014 414283 00235117 นาง  จินตนา   เยาวภาคกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5015 414291 00237028 นาง  อารัมภา   เวชพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

5016 414306 00256094 นาย  เลก็   บุญนาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5017 414330 00034165 นาง  ปัณณวรรธ   บวัรวย กฟน.1 เชียงใหม่

5018 414348 00155286 นาย  นิธินนัท ์  ทิพยอนนัตสกลุ กฟน.1 เชียงใหม่

5019 414372 00078294 นาย  ปริวฒัน์   พิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

5020 414398 00095804 นาย  สามารถ   แกว้เงิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

5021 414437 00282750 นาย  ปิยะราช   วงสวาห์ กฟน.3 ลพบุรี

5022 414445 00111070 นาง  จาํนรรค ์  อินทร์เจริญ กฟน.3 ลพบุรี

5023 414453 00091632 นาย  อาจินต ์  ศรีเกษม กฟก.2 ชลบุรี

5024 414495 00107001 นาย  ปกรณ์   ถาวร กฟต.1 เพชรบุรี

5025 414518 00004178 นาง  หนฏัฌา   กาญจนต่อสกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา
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5026 414534 00087809 นาย  บุญชู   ศุภอกัษร กฟต.3 ยะลา

5027 414568 00030189 นาย  ซารีมนั   มะยโูซะ กฟต.3 ยะลา

5028 414576 00053163 นาย  สาํเนียง   ไข่รักษ์ กฟต.3 ยะลา

5029 414592 00018460 นาย  วีรวฒิุ   ศิริธรรม สาํนกังานใหญ่

5030 414615 00204679 นาย  นพดล   อุดมปรัชญาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

5031 414631 00018365 นาย  จกัรี   กิจบญัชา สาํนกังานใหญ่

5032 414649 00281845 นาง  สุภาภรณ์   พงษพิ์เชฐ สาํนกังานใหญ่

5033 414657 00163695 นาง  อายรีุย ์  วิศวจินดา สาํนกังานใหญ่

5034 414665 00075505 นาง  นิศารัตน์   ประดิษฐ กฟต.1 เพชรบุรี

5035 414673 00102592 นาย  กิตติไชย   อิศระ กฟน.1 เชียงใหม่

5036 414699 00055238 นาง  เพญ็ญาภคั   รักษว์งษส์าย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5037 414712 00184831 นาง  นฤมล   อุ่นใจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5038 414720 00027598 นาย  วรเศรษฐ์   สุดสายกรวดสิรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5039 414754 00146730 นาย  ภิรมย ์  ดีใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5040 414788 00246374 นาง  เตือนใจ   หลอดทอง กฟต.1 เพชรบุรี

5041 414819 00094894 นาย  สกนธ์   พงษห์รรษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5042 414827 00234189 นาย  สมปอง   ศรีเมือง กฟต.3 ยะลา

5043 414869 00255125 นาง  บุญเยยีม   สงัขข์าว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5044 414877 00218775 นาย  นิกร   วรรณฤกษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5045 414908 00429510 นาย  นิคม   เรืองประกอบกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5046 414916 00114519 นาย  วรวิทย ์  จุลประภาศรยทุธ กฟต.1 เพชรบุรี

5047 414924 00290650 นาย  วิบูลย ์  ขวญัใจ กฟต.1 เพชรบุรี

5048 414932 00170226 นาย  รุ่งรัตน์   จงอ่อน กฟต.3 ยะลา

5049 414966 00030389 นาย  อุดม   หยุง้นา กฟต.3 ยะลา

5050 414974 00215981 นาย  เอกศิษฐ ์  เนตรเจริญพฒัน์ กฟต.1 เพชรบุรี
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5051 414990 00148069 นาย  นุกูล   กลุธรรมเสรี กฟน.1 เชียงใหม่

5052 415001 00016268 นาง  ลลดา   โรจนเวทย์ สาํนกังานใหญ่

5053 415019 00293658 นาง  พิยดา   จารุจารีต สาํนกังานใหญ่

5054 415027 00181338 นาย  โรจน์สกลุ   วงศว์านิช สาํนกังานใหญ่

5055 415043 00285885 นาง  อจัฉริยา   พนัธุวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

5056 415051 00258541 นาง  พรพิศ   กิติกลุ กฟก.1 อยธุยา

5057 415069 00175721 นาย  สมเกียรติ   อ.สงวน กฟก.3 นครปฐม

5058 415077 00172941 นาย  มนสั   พรหมพนัธ์ุ กฟก.3 นครปฐม

5059 415085 00238274 นาย  พิเชษฐ   ดวงใจ กฟก.2 ชลบุรี

5060 415093 00248776 นาย  นิกิจ   นอ้ยจินดา กฟก.2 ชลบุรี

5061 415108 00079072 นาย  เอกลกัษณ์   รอดวตัร์ กฟน.3 ลพบุรี

5062 415116 00067346 นาย  นพดล   ทองคาํ กฟน.3 ลพบุรี

5063 415124 00026342 นาย  เสนาะ   บุญจิตร กฟน.3 ลพบุรี

5064 415140 00046223 น.ส.  เหมวดี   ประเสริฐสุข กฟน.3 ลพบุรี

5065 415166 00160588 นาง  กลัยารัตน์   สุขสอาด กฟน.3 ลพบุรี

5066 415182 00031367 นาย  ธรรมนูญ   สุวรรณพฤกษ์ กฟน.3 ลพบุรี

5067 415205 00194901 นาง  อุษณีย ์  จิตตะปัญญา กฟฉ.1 อุดรธานี

5068 415213 00206685 นาย  วิเชียร   สุราภา กฟน.3 ลพบุรี

5069 415221 00250993 นาย  โสภณ   หอระตะ กฟต.1 เพชรบุรี

5070 415239 00082631 นาง  พรนภา   นิยมยาตรา กฟต.3 ยะลา

5071 415255 00187007 นาย  เสกสรรค ์  กนกรัตนนุกลู กฟต.1 เพชรบุรี

5072 415263 00141649 นาย  พงษธ์ร   สิมรัมย์ กฟก.1 อยธุยา

5073 415289 00178947 นาย  วนัชยั   ประเสริฐสม กฟก.3 นครปฐม

5074 415297 00257995 นาย  อริยธ์ชั   ภู่วฒันกุล กฟก.3 นครปฐม

5075 415302 00191949 น.ส.  ศนัศนีย ์  อินณวงศ์ กฟก.3 นครปฐม
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5076 415310 00234761 นาย  มงคล   ดีพร้อม สาํนกังานใหญ่

5077 415328 00320409 นาง  อรชร   เตชะศิลปภกัดี สาํนกังานใหญ่

5078 415344 00039583 นาย  ธนภทัร   เอียมระหง กฟน.1 เชียงใหม่

5079 415386 00014907 นาย  สญัชาติ   แกว้รัตน์ สาํนกังานใหญ่

5080 415394 00131333 นาง  สายพิณ   ทพัมงคล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5081 415417 00152965 นาง  นุชรีย ์  วฒิุภิรมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5082 415433 00049944 นาย  เทียนชยั   ส่วนบุญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5083 415441 00119541 นาง  นนัทิญา   โทศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5084 415483 00258323 นาย  ประพนัธ์   มนัสุขผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5085 415491 00049908 นาย  สมชาย   เดือนใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5086 415522 00179066 นาย  ไพสาน   วฒันไพโรจน์ กฟก.3 นครปฐม

5087 415530 00245132 นาง  ปลอบขวญั   เจริญสุข กฟก.3 นครปฐม

5088 415548 00291551 นาย  จรัส   กาํลงัยงิ กฟก.3 นครปฐม

5089 415556 00242366 นาง  กลัญา   พรหมชยั กฟต.3 ยะลา

5090 415572 00103825 นาย  สมพงษ ์  บุญรมย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5091 415580 00063679 นาย  อุทิศ   หอมคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5092 415603 00110624 นาย  ทศพร   สิริพนัธนะ กฟก.1 อยธุยา

5093 415629 00095668 นาย  ประวิณ   อินทรวิชา กฟน.1 เชียงใหม่

5094 415661 00017141 นาย  ธีรยทุธ   รักษเ์ถา สาํนกังานใหญ่

5095 415679 00159917 นาย  ไพศาล   ธีระรังสิกุล กฟน.3 ลพบุรี

5096 415687 00014434 นาย  ศุภวทิย ์  แสงขาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5097 415700 00014448 นาย  พิเชษฐ์   รติกร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5098 415726 00082859 นาย  ยทุธนา   บุตรกินรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5099 415734 00131488 นาย  โกมินทร์   อวบสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5100 415742 00194329 นาย  วชัรินทร์   สนนัเมือง กฟฉ.3 นครราชสีมา
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5101 415768 00147172 นาย  บุญช่วย   ใกลสุ้ข กฟฉ.3 นครราชสีมา

5102 415776 00215268 นาย  เฉลียว   พรมเทศ กฟน.1 เชียงใหม่

5103 415792 00149310 นาย  จาํเริญ   จนัทร์เงิน กฟน.1 เชียงใหม่

5104 415823 00266350 น.ส.  สมิตา   อินทรพงษ์ สาํนกังานใหญ่

5105 415849 00100009 นาย  ณฐัสพล   ลิมเจริญ กฟก.1 อยธุยา

5106 415857 00272721 นาย  นที   สมสุขเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

5107 415873 00077739 นาย  ภูมิสิษฐ ์  นนัทธ์นพร กฟก.2 ชลบุรี

5108 415881 00042029 น.ส.  ศศินนัท ์  ทนทาน กฟน.1 เชียงใหม่

5109 415899 00057276 นาย  พิทกัษช์ยั   ใจยนื กฟน.3 ลพบุรี

5110 415920 00244172 นาง  อรุณี   โอฬารธนาเศรษฐ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5111 415938 00294581 นาย  ณฐัวฒิุ   อินทรบาํรุง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5112 415946 00278472 นาย  ทรงกลด   บุญแสร์ กฟต.3 ยะลา

5113 415988 00277462 นาย  ทศพล   เทียนไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

5114 415996 00051670 นาย  ภทัราวธุ   เมธีไกรสรพงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5115 416007 00201308 นาย  มานพ   บาํรุงศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

5116 416015 00251935 นาย  สรพงษ ์  ลีพรหมมา กฟต.1 เพชรบุรี

5117 416023 00062655 นาย  สุวฒัน์   สาธุจรัญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5118 416031 00315202 นาย  ธเนตร   ทิพยว์งัเมฆ กฟฉ.1 อุดรธานี

5119 416057 00232173 นาย  มนูญ   ใจซือ สาํนกังานใหญ่

5120 416065 00141017 วา่ที ร.ต.  สุภากร   อายมุนั กฟน.1 เชียงใหม่

5121 416073 00256830 นาย  สมใจ   รุ่งดี กฟน.3 ลพบุรี

5122 416081 00206794 นาย  สมชาย   บรรณมาส กฟฉ.3 นครราชสีมา

5123 416099 00191321 นาย  วรวิช   เวหนะรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

5124 416104 00057894 นาย  สมศกัดิ   จูฑะพงศธ์รรม กฟน.1 เชียงใหม่

5125 416112 00170371 นาย  พรพิชยั   โอภาศรีโรจน์ กฟต.3 ยะลา
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5126 416120 00257509 นาย  วชัรินทร์   ประภา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5127 416138 00239707 นาย  สมชาย   สุวรรณ์ กฟต.3 ยะลา

5128 416146 00092547 นาย  อนนั   รัตนวรรณ กฟต.3 ยะลา

5129 416154 00075923 นาย  อภิวฒัน์   บญัชาจารุรัตน์ สาํนกังานใหญ่

5130 416162 00154371 น.ส.  จุฑารัช   ภุมรินทร์ สาํนกังานใหญ่

5131 416188 00107988 นาย  พิพฒัน์   ไมเ้รียง สาํนกังานใหญ่

5132 416196 00193046 นาย  ปัญญา   ชยัศิริ กฟก.2 ชลบุรี

5133 416201 00240596 น.ส.  สุลกัษณ์   ศรีภิรมย์ สาํนกังานใหญ่

5134 416219 00201330 นาง  วนัณา   อกัษรพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

5135 416235 00178888 นาย  เดชาวตั   คงเจริญ กฟก.3 นครปฐม

5136 416243 00113727 นาย  วิริยะ   พรจรัญสุทธิกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

5137 416251 00242934 นาย  ประเกียรติ   ยอแสงรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5138 416277 00151969 นาย  ทินกร   สจัจะมโน กฟฉ.3 นครราชสีมา

5139 416285 00261469 นาง  วิไลพร   พิทยธนากุล กฟฉ.1 อุดรธานี

5140 416293 00156737 วา่ที ร.ท.  เกษม   สงัฆารักษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

5141 416308 00217515 นาย  สมเกียรติ   ฉาํชืน กฟน.3 ลพบุรี

5142 416316 00212197 นาย  ลือศกัดิ   ผลระเนอะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5143 416324 00291474 นาย  พงษพ์ร   สงักา กฟฉ.1 อุดรธานี

5144 416332 00190898 นาย  เฉลิมพร   ช่วยรักษา สาํนกังานใหญ่

5145 416340 00057826 นาย  ประวิทย ์  คมขาํ สาํนกังานใหญ่

5146 416358 00134204 นาย  ศุภกร   พุ่มศรีธร สาํนกังานใหญ่

5147 416382 00123483 นาย  มงคล   ชยัมูล กฟฉ.1 อุดรธานี

5148 416390 00251858 น.ส.  จงจิตต ์  ชยัสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

5149 416405 00126140 นาย  สมหมาย   ลิขิตวรรณชยั กฟก.3 นครปฐม

5150 416413 00415650 นาย  ภทัรพล   กลัยาณมิตร สาํนกังานใหญ่
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5151 416447 00284398 นาย  ชวลิต   ศรีสุขสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

5152 416471 00359290 นาย  เพิมศกัดิ   งานดี กฟน.1 เชียงใหม่

5153 416489 00192686 นาง  ณฐัรดา   วงศปิ์ง กฟน.1 เชียงใหม่

5154 416497 00221675 นาง  ยพิุน   ศรีระพงษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5155 416586 00079654 นาย  โกวิท   ทบัศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5156 416594 00033737 นาย  มานพ   บุญมี กฟน.1 เชียงใหม่

5157 416659 00069348 นาย  วรพจน์   กอ้นแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

5158 416683 00003295 นาย  สุรพล   ทองเพช็ร กฟฉ.1 อุดรธานี

5159 416714 00220342 นาง  บงัอร   โสภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5160 416730 00151337 นาย  บุญทวี   ลาํดวน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5161 416748 00261241 นาย  สิทธิ   นิลาสน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5162 416756 00236981 น.ส.  ศิริลกัษณ์   อมัรักเลิศ กฟต.3 ยะลา

5163 416764 00298517 นาย  พรชยั   อนุสนธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5164 416772 00184877 นาย  นฤพนธ์   เผือกหอม กฟฉ.3 นครราชสีมา

5165 416780 00124152 นาย  อภิศกัดิ   ประทุมเขตต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5166 416798 00072216 นาง  ปรารถนา   เมย้ชม กฟฉ.3 นครราชสีมา

5167 416803 00152979 นาง  ผดุงพงษ ์  เฮ่ประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

5168 416829 00026510 วา่ที ร.ท.  จิระศกัดิ   แสงสมยั กฟน.3 ลพบุรี

5169 416837 00192713 นาย  สิน   เรือนเงิน กฟน.3 ลพบุรี

5170 416861 00138280 นาย  สุวรรณ   สุ่มมาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5171 416879 00144201 นาย  นิวฒัน์   ชลประเสริฐ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5172 416900 00099076 นาย  สมปอง   แปลกจิตร กฟก.3 นครปฐม

5173 416918 00257640 นาง  จุฑามาศ   เอมเปรมศิลป์ สาํนกังานใหญ่

5174 416934 00011113 นาง  เพญ็ศรี   ลอยหา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5175 416968 00099276 น.ส.  ดุจดาว   สุขเทศ กฟก.3 นครปฐม
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5176 416976 00223027 นาย  นิสิต   สายใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5177 416984 00271202 นาย  สิทธิศกัดิ   สุกใส กฟฉ.3 นครราชสีมา

5178 417003 00012123 นาย  อภิชา   อ่อนละมุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5179 417011 00188667 นาย  ประกาศิต   มาธฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5180 417029 00012137 นาย  รังสิต   สกนธวฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5181 417037 00156096 นาย  นิวตัน์   อตัวานิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

5182 417053 00107188 นาย  อารักษ ์  เพิมศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5183 417095 00238597 นาย  มานิตย ์  เจริญศิริ กฟก.3 นครปฐม

5184 417100 00191985 น.ส.  กาญจนา   จินดาปลูก กฟน.1 เชียงใหม่

5185 417142 00003645 นาย  ศุภชยั   อ่วมเกิด กฟก.3 นครปฐม

5186 417150 00221152 นาย  มนตรี   ขนุทรง กฟก.3 นครปฐม

5187 417176 00181956 นาย  เจษฎา   คงพุกา กฟก.3 นครปฐม

5188 417192 00154571 นาง  พรทิพย ์  โตเร็ว กฟก.3 นครปฐม

5189 417207 00070305 นาย  นิพนธ์   สมพีรพนัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

5190 417215 00070323 นาย  ทองดี   ซึมครบุรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5191 417223 00207768 นาย  กิตติวฒัน์   ธรรมวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5192 417249 00096119 นาย  ประวิทย ์  สุขเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

5193 417273 00125867 นาย  ดุสิต   รัชตะนาวิน กฟน.3 ลพบุรี

5194 417299 00247716 นาย  สมชาย   ฤทธิเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5195 417304 00223568 นาง  สลิลา   นุชอนงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

5196 417320 00136315 นาย  นรินทร์   แกว้ยี กฟต.3 ยะลา

5197 417338 00269312 นาย  ไพรัช   ทบัทิมเลิศ กฟก.1 อยธุยา

5198 417346 00107679 นาย  ธวชัชยั   จนัทร์สวา่ง กฟน.3 ลพบุรี

5199 417354 00078608 นาย  พงษศ์กัดิ   เสาวน์อ้ย กฟน.3 ลพบุรี

5200 417362 00085489 นาง  นนัทนา   กฤติยา กฟน.3 ลพบุรี
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5201 417370 00191749 นาย  ทินกร   ดาวนั กฟน.3 ลพบุรี

5202 417396 00258587 นาย  จีระศกัดิ   โพธิศรี สาํนกังานใหญ่

5203 417427 00034824 นาย  สญัญา   เตชะคงคา สาํนกังานใหญ่

5204 417435 00270979 นาย  ณพงศธ์วชั   ประพนัธเสน สาํนกังานใหญ่

5205 417443 00014252 นาง  สาํเนียง   อาํพนัธ์ุ กฟก.1 อยธุยา

5206 417524 00056466 นาย  ชาตรี   เถือนนาดี กฟฉ.1 อุดรธานี

5207 417540 00192654 นาย  ธีรพงษ ์  เกษรบวั สาํนกังานใหญ่

5208 417558 00018729 ม.ร.ว.  วลัยว์าณี   สวสัดิวตัน์ สาํนกังานใหญ่

5209 417566 00193769 นาย  ฤกษรั์ฐ   สมรักษ์ สาํนกังานใหญ่

5210 417574 00009564 น.ส.  ลกัขณา   พรหมมาส สาํนกังานใหญ่

5211 417590 00187643 น.ส.  นพมณี   สอาด สาํนกังานใหญ่

5212 417605 00255852 นาย  อนวรรธ   สงขกุล สาํนกังานใหญ่

5213 417613 00278781 นาย  ดุสิต   ชยัดิเรก สาํนกังานใหญ่

5214 417639 00006643 นาย  อดุลย ์  รุ่งเรือง สาํนกังานใหญ่

5215 417671 00049803 นาย  สมเกียรติ   เฮ่ประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

5216 417689 00307275 นาย  ตุลา   ธีระไชย กฟก.3 นครปฐม

5217 417697 00191117 นาย  อุทิศ   ไชยเกลา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

5218 417710 00052599 นาย  สมเกียรติ   คงคานอ้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

5219 417728 00191258 นาย  ดนยั   ไนยะกูล สาํนกังานใหญ่

5220 417752 00048807 นาย  คมศกัดิ   ประสมทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5221 417760 00105540 นาย  ฉนัทภณ   ชา้งขนุน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5222 417786 00105663 นาย  ไพศาล   ชาํนาญกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

5223 417809 00106396 นาง  อภิญา   แผน่ทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

5224 417817 00083114 นาย  อดิศกัดิ   วงศก์าฬสินธุ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5225 417825 00272694 นาย  เอกพินิจ   ยา่งเลง้ กฟก.1 อยธุยา
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5226 417841 00072020 นาง  ศุภรณ์รัตน์   เสนสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

5227 417859 00012923 นาง  โสภา   ขาํอุไร กฟก.2 ชลบุรี

5228 417867 00012787 นาง  ยพุเรศ   จนัทรอมัพร กฟก.1 อยธุยา

5229 417906 00144047 นาย  วิษณุ   ตูพิ้มาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

5230 417914 00138476 นาย  วชัรพล   สงฆจ์นัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5231 417922 00234202 นาย  เกรียงศกัดิ   พงษศิ์ริ กฟก.3 นครปฐม

5232 417948 00117367 นาง  เบญจวรรณ   ศิริวิทยารักษ์ กฟก.1 อยธุยา

5233 417956 00208241 นาง  นิตยา   ปิงเมือง กฟก.2 ชลบุรี

5234 417964 00067714 นาง  วลยัลกัษณ์   พิมลบรรยงก์ กฟน.1 เชียงใหม่

5235 417998 00201358 นาย  ณฐัวฒิุ   ภูมิผวิ กฟก.3 นครปฐม

5236 418017 00240314 นาย  ธนาเดช   กิตตินวโชค กฟก.3 นครปฐม

5237 418025 00257054 นาย  ณฐัพงศ ์  พิมพานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

5238 418033 00146180 นาย  โชคชยั   เพชระ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5239 418067 00263057 นาย  สุชาติ   สูไ้ชยชนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5240 418075 00239416 นาย  ทวี   ทองสีนุช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5241 418083 00079509 นาย  ภาสกร   สิงคนิภา กฟฉ.3 นครราชสีมา

5242 418091 00043134 นาย  อาคม   กนัธวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5243 418122 00249790 นาย  มโนชญ ์  เหมาะประมาณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5244 418148 00058004 นาย  วีระชยั   หวลศรี กฟน.1 เชียงใหม่

5245 418156 00141085 นาย  จิรพงษ ์  ลิมประยรู กฟน.1 เชียงใหม่

5246 418164 00152092 นาง  รุ่งกานต ์  ชยัเมืองมูล กฟน.1 เชียงใหม่

5247 418180 00247693 นาง  สุวรรณี   กลูเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5248 418198 00420598 นาย  มณเฑียร   บุญนิยม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5249 418203 00085770 นาย  โสภณ   ชูบวัทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5250 418211 00320831 นาย  สุทศัน์   อยัราคม กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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5251 418229 00120817 นาย  วารุสิทธิ   เจียระพงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5252 418237 00039329 นาง  ณชันิดาภรณ์   ภูกิงเงิน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5253 418245 00131456 นาย  วรพชร   ศุภพนัธุ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5254 418253 00107924 นาง  บงกช   ไชยกาล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5255 418279 00234466 นาย  ไพศาล   สถิรวฒันานนท์ กฟก.3 นครปฐม

5256 418295 00038369 นาง  รพีพร   ศรีเดช กฟฉ.1 อุดรธานี

5257 418318 00182770 นาย  ทนงศกัดิ   โยธา กฟฉ.1 อุดรธานี

5258 418334 00226261 นาย  อาจ   พละสาร กฟฉ.1 อุดรธานี

5259 418350 00058395 นาง  วชัราภรณ์   เถือนนาดี กฟฉ.1 อุดรธานี

5260 418368 00007744 นาย  ชิตร   ดวงตะวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5261 418376 00175103 นาย  สราวฒิุ   วเิศษรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5262 418384 00240687 นาย  อมรศกัดิ   หงษพิ์พิธ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5263 418392 00199129 นาย  เกรียงศกัดิ   อินทสุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

5264 418407 00219571 นาย  สนัติ   อินทแพทย์ กฟก.1 อยธุยา

5265 418449 00116220 นาย  ไพฑูรย ์  กุศลเหลือ สาํนกังานใหญ่

5266 418465 00035034 นาย  ศกัดา   คลีพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

5267 418473 00215777 นาย  พิศิษฐ์   รัตนพนัธ์ุ กฟก.2 ชลบุรี

5268 418481 00061263 นาง  นตัยา   มาแดง กฟต.3 ยะลา

5269 418504 00272921 นาย  สญัญา   ชยัชมภู กฟน.1 เชียงใหม่

5270 418512 00224487 นาย  สมัพนัธ์   ชมภูศรี กฟน.1 เชียงใหม่

5271 418520 00046196 นาย  บุญเสริฐ   บวัรวย กฟน.1 เชียงใหม่

5272 418546 00254583 นาง  นนัทพทัธ์   เทวาภวตั กฟฉ.3 นครราชสีมา

5273 418554 00142318 นาย  ยทุธกาน   ปานสงัข์ กฟต.3 ยะลา

5274 418562 00156537 นาง  จุรีวรรณ์   ไชญานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5275 418570 00246201 นาง  มณีรัตน์   เจริญสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี
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5276 418588 00240237 นาย  นิคม   ทนผกัแวน่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5277 418596 00011872 นาย  ปัญญา   จนัทร์โสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

5278 418601 00228936 นาย  ตะวนั   ชาํนาญพุดซา กฟฉ.3 นครราชสีมา

5279 418627 00089697 นาง  รัตนพร   บุญอุดม กฟฉ.1 อุดรธานี

5280 418635 00061881 นาย  นิมิตร   แกว้ปัตตา กฟฉ.1 อุดรธานี

5281 418643 00235567 นาง  กลัยา   จิตหาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5282 418651 00082936 น.ส.  สุกญัญา   วิเศษ กฟฉ.1 อุดรธานี

5283 418677 00038323 นาง  เตือนใจ   นาแซง กฟฉ.1 อุดรธานี

5284 418685 00205370 นาย  รุ่งอรุณ   วนัศิริสุข กฟน.3 ลพบุรี

5285 418693 00027089 นาย  นที   ทรัพยบ์ุญธรรม กฟน.2 พิษณุโลก

5286 418758 00156000 นาง  เพญ็พร   พ่อคา้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5287 418766 00074145 นาง  รพีพร   เลาหวิโรจน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5288 418782 00191230 นาย  ศุภเนตร   พิเชฐพงศธ์ร กฟก.2 ชลบุรี

5289 418805 00003190 นาย  จาํลอง   ม่วงเกลียง สาํนกังานใหญ่

5290 418813 00043843 นาย  นิรุทร์   สงัขท์อง กฟต.3 ยะลา

5291 418821 00294909 นาย  ประสิทธิ   พูนชยัภูมิ กฟฉ.1 อุดรธานี

5292 418839 00094317 นาย  สมศกัดิ   บุตรจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5293 418847 00130787 น.ส.  สุมาลี   อิมเกตุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5294 418871 00270583 นาย  พิศาล   จิตตจ์าํนงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5295 418889 00180441 นาย  จิระยทุธ   อาจศิริ กฟก.3 นครปฐม

5296 418897 00182916 นาย  ลออ   น่วมนาม กฟก.3 นครปฐม

5297 418928 00083100 นาย  สุรนาท   คาํหงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

5298 418936 00233365 นาง  จินดาพร   บูรณจารี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5299 418944 00138612 นาง  มานิดา   พิริยาพิทกัษภ์รณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5300 418952 00235408 น.ส.  ใกลรุ่้ง   โฆษิตธนสาร กฟฉ.3 นครราชสีมา
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5301 418960 00094149 นาย  บุรินทร์   ปานเสน่ห์ กฟก.2 ชลบุรี

5302 418978 00239434 นาย  สมชาย   วาหกกุล กฟต.1 เพชรบุรี

5303 418986 00207754 นาย  สว่าง   จนัมะโน กฟน.1 เชียงใหม่

5304 419005 00028603 นาย  พนัธ์ศกัดิ   จุลเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

5305 419039 00039474 นาย  ธปณฐั   ภู่ระหงษ์ สาํนกังานใหญ่

5306 419063 00074309 นาย  วฒิุนนัท ์  พรหมกูล กฟฉ.1 อุดรธานี

5307 419071 00189704 นาย  สุชาติ   งามยงิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5308 419102 00358480 นาง  รุจิรา   อากาศภา กฟต.3 ยะลา

5309 419110 00205407 นาย  สุกิจ   ชา้งดี กฟก.3 นครปฐม

5310 419128 00143578 นาย  ชยัณรงค ์  รุ่งเรือง กฟก.3 นครปฐม

5311 419136 00120576 นาง  องัคณา   ศิริจิตร กฟก.3 นครปฐม

5312 419144 00213993 นาย  ประสงค ์  บุดดานอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

5313 419152 00162930 นาย  สมภพ   สุระโยธี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5314 419186 00242552 นาย  กฤตภาส   บุญประภาศรี กฟก.1 อยธุยา

5315 419209 00070082 นาย  ศกัดิสิทธิ   กลดัป้อม กฟก.1 อยธุยา

5316 419217 00116975 นาย  ภูมินทร์   แกว้โสนด กฟก.1 อยธุยา

5317 419241 00081435 นาย  สุทธินนัท ์  ดวงเงิน กฟก.1 อยธุยา

5318 419259 00117076 นาย  สรรธน   ปลืมคิด กฟก.1 อยธุยา

5319 419267 00100877 นาย  วิเชียร   สุภาพจน์ กฟก.1 อยธุยา

5320 419291 00122805 นาย  วิเศษ   คงทอง กฟน.3 ลพบุรี

5321 419322 00026156 นาย  จาํรัส   ขนุขาํ กฟน.3 ลพบุรี

5322 419330 00123001 นาย  สมจิตร์   ปัญญาดี กฟน.3 ลพบุรี

5323 419348 00023485 นาย  จุฑาธช   บ่ายเทียง กฟน.3 ลพบุรี

5324 419356 00230426 นาย  ประสิทธิ   ทวีฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5325 419372 00011763 นาย  สมศรี   เชิดศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา
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5326 419398 00041528 นาง  ศิวพร   รังมาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5327 419403 00174707 นาย  พิชยั   โสดาโคตร กฟน.1 เชียงใหม่

5328 419429 00186138 นาย  วินยั   ใสดี กฟก.1 อยธุยา

5329 419437 00190248 นาย  โยธิน   หุ่นประเสริฐ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5330 419453 00189809 นาง  จุฑารัตน์   เขียวเทพ กฟต.3 ยะลา

5331 419461 00115747 น.ส.  ภาพิมล   ณ ระนอง กฟต.1 เพชรบุรี

5332 419479 00086980 นาย  อาภากร   วชัรางกูร กฟต.3 ยะลา

5333 419487 00213402 นาย  ถิรเดช   สาํราญชยักร กฟต.3 ยะลา

5334 419500 00165847 นาย  ยทุธศกัดิ   ระดมสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

5335 419534 00123647 น.ส.  สมพร   มอญขาม กฟฉ.1 อุดรธานี

5336 419568 00247011 นาย  สุภวฒัน์   วเิชียรทวี กฟฉ.1 อุดรธานี

5337 419576 00137270 นาย  ภูมิพฒัน์   ตาสาํโรง กฟฉ.1 อุดรธานี

5338 419584 00096955 นาง  พนารัตน์   โชคบณัฑิต กฟฉ.1 อุดรธานี

5339 419592 00280467 นาย  ธนา   คาํสุพรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

5340 419607 00068142 นาย  ปลวชัร์   อินเสมียน กฟฉ.1 อุดรธานี

5341 419623 00056816 นาย  พงษศ์กัดิ   ตนัตระกูล กฟฉ.1 อุดรธานี

5342 419631 00079836 นาย  กมลศกัดิ   แก่นจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5343 419649 00132561 นาย  ประเสริฐ   ตูก้ลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5344 419657 00166166 น.ส.  ชารดา   รูปชา้ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5345 419665 00172155 นาย  สุราษฎร์   ทองเกลียง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5346 419673 00218561 นาย  มงคล   พิสุทธิไพศาล กฟก.2 ชลบุรี

5347 419681 00190707 น.ส.  วาสนา   สุกใส กฟฉ.3 นครราชสีมา

5348 419699 00142590 นาย  ศกัดิดา   สายละมุล กฟต.3 ยะลา

5349 419704 00184645 นาย  วิทยา   วงัจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5350 419712 00191680 นาย  ชาญณรงค ์  ลาสิงห์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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5351 419720 00097456 นาย  ชยัวฒัน์   ลือวฒันานนท์ สาํนกังานใหญ่

5352 419746 00360607 น.ส.  พชัรินทร์   วงศข์ติัย์ กฟน.1 เชียงใหม่

5353 419754 00279791 นาย  สุทธิ   นิยมธรรม กฟก.3 นครปฐม

5354 419770 00223386 นาย  โกสินทร์   จุติสงขลา กฟต.3 ยะลา

5355 419788 00058668 นาย  มงคล   รัตนหิรัญ กฟต.3 ยะลา

5356 419796 00030357 นาย  จรัญ   ดาํละเอียด กฟต.3 ยะลา

5357 419801 00208623 นาย  ดาํรงค ์  ศุภผล กฟต.1 เพชรบุรี

5358 419819 00114264 น.ส.  วิไลวรรณ   เมฆสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

5359 419827 00228263 นาย  มานสั   สุทธิกาปลูก กฟต.1 เพชรบุรี

5360 419835 00029627 นาง  ณฐัวลี   พรหมพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5361 419843 00174016 นาย  เสริมศกัดิ   ทิพยมงคล สาํนกังานใหญ่

5362 419877 00064520 นาย  วิลพ   โชคชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5363 419893 00060403 นาย  ศิริวฒันา   ภู่ห้อย กฟก.1 อยธุยา

5364 419908 00162653 นาย  อนนัท ์  สิงห์บุญ กฟน.1 เชียงใหม่

5365 419924 00034206 นาย  ธวชัชยั   สุขตวั กฟน.1 เชียงใหม่

5366 419940 00097492 นาย  ประสม   วงษา สาํนกังานใหญ่

5367 419958 00214058 นาง  โสภา   แสวงสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

5368 419974 00138644 นาย  จีรพงษ ์  โอกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

5369 419990 00208687 นาย  สุบิลย ์  จิรุรุทธิ สาํนกังานใหญ่

5370 420006 00060435 นาย  อรรถพล   เกษสงัข์ กฟก.1 อยธุยา

5371 420014 00263661 นาย  อนุชิต   รืนจิตร์ กฟก.2 ชลบุรี

5372 420030 00055179 นาย  ชยัยทุธ   นนัทสงัข์ กฟก.3 นครปฐม

5373 420048 00081530 นาง  ราณี   ศิริ กฟก.1 อยธุยา

5374 420064 00208300 นาย  สุเมฆ   กาญจนสุธา กฟก.3 นครปฐม

5375 420072 00161461 นาย  อนุชา   อาํนวยเลขา กฟก.3 นครปฐม
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5376 420080 00163431 นาย  เกียรติศกัดิ   สุวรรณกร กฟก.3 นครปฐม

5377 420145 00031767 น.ส.  ทิพยสุ์คนธ์   จีนสาย กฟน.3 ลพบุรี

5378 420195 00237214 น.ส.  พาขวญั   บูรพา สาํนกังานใหญ่

5379 420218 00198800 นาย  เดชชาติ   ฉายาสถาพร สาํนกังานใหญ่

5380 420226 00002726 นาย  อนุรักษ ์  ชูบดินทร์ สาํนกังานใหญ่

5381 420234 00210204 นาย  สินทิพย ์  อินทองคาํ กฟก.2 ชลบุรี

5382 420242 00139177 น.ส.  ธนพร   ศรมุข กฟก.2 ชลบุรี

5383 420250 00170135 นาย  กมล   อุ่นเรือน กฟก.3 นครปฐม

5384 420276 00229019 นาย  วนภูมิ   บาํรุงศรี กฟก.3 นครปฐม

5385 420315 00203037 นาง  จิระวรรณ   บา้นเกิดบางนอน กฟต.1 เพชรบุรี

5386 420323 00220433 นาง  อณญัญา   กลาํทอง กฟต.1 เพชรบุรี

5387 420331 00222821 นาง  เฉลียว   บวัผนั กฟต.1 เพชรบุรี

5388 420349 00019775 นาย  ธนะสิทธิ   โชติสถิตยโ์ภคิน กฟต.1 เพชรบุรี

5389 420381 00003522 นาง  พรทิพย ์  ตนัติวฒันะผล กฟน.3 ลพบุรี

5390 420399 00121695 นาย  นิคม   โกยเตม็ กฟน.3 ลพบุรี

5391 420412 00312945 นาย  อนุลกัษณ์   นาแซง กฟฉ.1 อุดรธานี

5392 420420 00151414 นาย  จกัรินทร์   โสวภาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

5393 420454 00104380 นาง  ดวงมณี   พรหมกูล กฟฉ.1 อุดรธานี

5394 420462 00038064 นาย  รัฐทาน   นามศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

5395 420488 00038278 นาย  ณรัฐชยั   ศรีเดช กฟฉ.1 อุดรธานี

5396 420501 00261605 นาย  สานิตย ์  สุวิตธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี

5397 420519 00292466 นาย  ยทุธศกัดิ   โลมาอินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5398 420527 00130169 นาง  ศรีทอง   จิตอามาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5399 420535 00160174 นาง  กลุพรรณ   วฒันจินดา กฟน.1 เชียงใหม่

5400 420543 00163122 นาย  ประมวล   นูมหันต์ กฟต.1 เพชรบุรี
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5401 420577 00062350 นาย  สุรชาติ   เหลืองแสงธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี

5402 420593 00177337 นาย  อรรถพร   สะเดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5403 420608 00044853 นาย  จิริยวงศ ์  สุขเสถียร กฟฉ.1 อุดรธานี

5404 420616 00025487 นาง  พชัรี   เอกา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5405 420624 00081299 นาย  ดาวเรือง   พินิจมนตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

5406 420632 00052517 น.ส.  ศิริรักษ ์  สิทธิพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

5407 420640 00238565 นาย  กมลวฒัน์   ตลบัเงิน กฟก.1 อยธุยา

5408 420658 00013210 นาย  อาดุลรามา   นิโรจน์ กฟก.1 อยธุยา

5409 420666 00225538 นาย  ศิริชล   ตนัเจริญ กฟก.1 อยธุยา

5410 420682 00134713 นาย  ราเชนทร์   ไอยสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5411 420690 00245582 นาย  รุ่งรัตน์   ส่งแสง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5412 420705 00067491 นาย  เฉลิมพร   ชูร่วง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5413 420721 00216296 นาง  มณัฑนา   ณ บางชา้ง กฟน.2 พิษณุโลก

5414 420771 00233674 นาย  เรวตั   กิจสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

5415 420797 00171868 นาย  สุรชาติ   จิระกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5416 420802 00105827 นาย  สุรศกัดิ   จนัทร์ขาว กฟฉ.1 อุดรธานี

5417 420810 00138703 นาย  อภิชาติ   แวน่กลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5418 420844 00426930 น.ส.  ปิยะนาฏ   หัตถศาสตร์ สาํนกังานใหญ่

5419 420860 00191799 นาย  นาว ี  ป้อมฤทธิ สาํนกังานใหญ่

5420 420878 00016468 น.ส.  ธิดาพร   เหล่าสุขไพศาล สาํนกังานใหญ่

5421 420886 00090604 นาย  ยงยทุธ   อาชีวะ กฟก.2 ชลบุรี

5422 420894 00045009 นาย  วิพฒัน์   อภิวะ กฟน.1 เชียงใหม่

5423 420909 00030820 นาย  ประสงค ์  นอ้ยหมอ กฟน.1 เชียงใหม่

5424 420925 00242257 นาย  จาํลอง   ศรีวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

5425 420959 00158925 น.ส.  นชัชา   สุนทโร กฟน.3 ลพบุรี
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5426 421002 00194583 นาย  วิชยั   เกลียงช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5427 421010 00196503 นาย  พิทยา   บรรเทือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5428 421028 00050701 นาย  กญัจนพงศ ์  งามวงศวิ์วฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5429 421036 00027607 นาย  พนัธ์   เชือหงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5430 421052 00028453 นาย  เสน่ห์   พยบัเดช กฟก.3 นครปฐม

5431 421086 00085766 นาง  รัตนา   คงวารินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5432 421094 00069211 นาย  นิวฒัน์   ชิดเชือ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5433 421109 00142740 นาย  กาํพล   เกิดสมกาล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5434 421133 00118745 นาง  นภา   นาคเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5435 421159 00271802 น.ส.  จนัทรรัตน์   ชืนเยน็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5436 421167 00144029 นาง  เยาวรัตน์   ผกูเรียง กฟต.1 เพชรบุรี

5437 421175 00040263 นาย  วีรศกัดิ   ขนัธลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5438 421183 00063033 นาง  ชลพินทุ ์  ศรีบุญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5439 421191 00117412 นาง  ภทัรนิศวร์   ศิริรัตนปรีดา กฟฉ.1 อุดรธานี

5440 421230 00121627 นาย  ศิริชยั   กลยนี กฟฉ.1 อุดรธานี

5441 421264 00123938 นาย  วิวฒัน์   จนัทบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

5442 421272 00146485 นาย  ทวี   สราญรมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5443 421280 00037622 นาย  บุญร่วม   วิชนา กฟฉ.1 อุดรธานี

5444 421298 00127673 นาง  พรพรรณ   สุนทนนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5445 421303 00085875 นาย  พรพจน์   ร้อยพิลา กฟฉ.1 อุดรธานี

5446 421311 00113781 นาย  มนสั   พงษส์มชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

5447 421329 00038028 นาย  สมสุข   โยคิน กฟฉ.1 อุดรธานี

5448 421337 00025382 นาย  รัญจกร   สุขทองสา กฟฉ.1 อุดรธานี

5449 421345 00214153 นาย  สุกรี   จีนารง กฟต.3 ยะลา

5450 421361 00082386 นาย  เอกลกัษณ์   สอนคาํจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา
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5451 421379 00117103 นาย  ไกรสรณ์   ศรีจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

5452 421387 00015199 นาย  สรศกัย ์  บุญปลอด กฟก.1 อยธุยา

5453 421400 00086435 นาย  อภิชยั   ถะกล กฟต.3 ยะลา

5454 421418 00143241 นาย  ถนอมศกัดิ   เกลียงอุบล กฟต.3 ยะลา

5455 421434 00082704 น.ส.  แสงเดือน   ทองช่วย กฟต.3 ยะลา

5456 421442 00141603 นาย  สมัพนัธ์   ไหมทอง กฟก.1 อยธุยา

5457 421476 00014707 นาย  ธนกร   สกลุสอน กฟก.1 อยธุยา

5458 421484 00011486 นาย  ธนนท ์  นวชนนัท์ กฟก.1 อยธุยา

5459 421492 00287128 นาย  บญัชา   เกตุประกอบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5460 421507 00067964 นาย  วิรัตน์   สมบูรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5461 421515 00131674 นาง  ปิยะทิพย ์  อยูบ่วั กฟฉ.3 นครราชสีมา

5462 421531 00201180 นาง  เยาวลกัษณ์   วรรณวิกรม์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5463 421549 00132389 นาง  ปัณณธร   แสนสุขใส กฟฉ.3 นครราชสีมา

5464 421565 00037763 นาย  บุญมี   ศรีบุญเรือง กฟฉ.1 อุดรธานี

5465 421573 00196894 นาย  พิเชษฐ์   ภูโอบ กฟฉ.1 อุดรธานี

5466 421599 00237155 นาง  อุบลวรรณา   บุญแกว้ กฟต.3 ยะลา

5467 421612 00030252 นาย  เด่นชยั   พนัธเมธี กฟต.3 ยะลา

5468 421620 00092010 นาย  จกัรพนัธ์   เพียรเจริญ กฟต.3 ยะลา

5469 421638 00082695 นาย  มาโนชญ ์  ไชยอษัฎาพร กฟต.3 ยะลา

5470 421646 00195339 น.ส.  พิมพช์นก   เรืองพาณิชย์ กฟน.3 ลพบุรี

5471 421654 00203641 นาย  ประชา   รวบรวม กฟน.3 ลพบุรี

5472 421662 00256721 นาย  สุทธิโชค   อิศรพนัธ์ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5473 421670 00225374 นาย  ฐิติวฒัน์   แสงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

5474 421688 00193319 นาย  อนุชา   สุขกวี สาํนกังานใหญ่

5475 421696 00140057 นาย  กิติศกัดิ   ภมร สาํนกังานใหญ่
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5476 421701 00004596 นาย  ชินทตั   เพชรนอ้ย สาํนกังานใหญ่

5477 421719 00195593 นาง  สมวิภา   คงประพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

5478 421727 00274119 นาง  นนัทนา   กิจประกอบ สาํนกังานใหญ่

5479 421735 00205293 นาย  รัชชา   ศรีโกตะเพชร กฟฉ.3 นครราชสีมา

5480 421743 00224100 นาย  ปิยะศกัดิ   ชูพินิจสกลุวงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

5481 421769 00217824 นาย  สมชาย   งามสิงห์ กฟต.1 เพชรบุรี

5482 421777 00114200 นาย  สุวิทย ์  สระษี กฟต.1 เพชรบุรี

5483 421793 00045609 นาย  บุญทวี   นอ้ยสะปุ๋ง กฟน.1 เชียงใหม่

5484 421808 00035961 นาง  วราภรณ์   จนัทวี กฟก.1 อยธุยา

5485 421824 00145148 นาย  พรชยั   นนัทะสี กฟก.3 นครปฐม

5486 421858 00206712 นาย  สุเทพ   เนืองกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

5487 421866 00109267 นาย  สาํรอง   เหงียมจุล กฟต.1 เพชรบุรี

5488 421890 00132539 นาย  จารุฉตัร   เจริญสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

5489 421905 00123633 นาง  คนึงนิด   แสงแจง้ กฟฉ.1 อุดรธานี

5490 421913 00011159 นาย  สมเจตน์   หนูอกัษร กฟต.3 ยะลา

5491 421939 00236254 นาย  ประยรู   ช่วยจงัหรีด กฟฉ.3 นครราชสีมา

5492 421947 00111193 นาย  ณธีพฒัน์   วฒันจนัทร์กิติ กฟน.3 ลพบุรี

5493 422016 00138444 นาง  ดรุณี   แขง็ขนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

5494 422040 00087590 นาย  สะเลบ็   ลายนารี กฟก.1 อยธุยา

5495 422058 00121863 นาง  ลดัดา   กระแสสตัย์ กฟก.1 อยธุยา

5496 422074 00202922 นาย  ศิริพงษ ์  พูลผล กฟก.1 อยธุยา

5497 422082 00093161 นาย  วิษณุ   เหรียญอารีย์ กฟก.1 อยธุยา

5498 422090 00286318 นาย  ประสาน   รืนโพธิวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

5499 422121 00320881 นาย  สุชยั   กลบัฝัง กฟก.1 อยธุยา

5500 422210 00109849 นาง  ธญัญารัตน์   มา้วไทย กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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5501 422236 00146544 นาย  อรุณ   จนัโทวาท กฟฉ.1 อุดรธานี

5502 422244 00120580 นาง  สุเรวดี   เสาวนนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5503 422252 00212074 นาย  พินิจ   พนัธุระ กฟฉ.1 อุดรธานี

5504 422260 00053036 นาง  อรัญญา   เจียมจรรยาสิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

5505 422278 00072189 นาง  สุญาดา   มาคาํพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5506 422286 00202459 นาย  ไตรสิทธิ    ธีรเสรีวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5507 422294 00233929 นาย  วชัรินทร์   ลบัสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

5508 422309 00026760 นาง  ทิวา   ทกัษิมา กฟฉ.1 อุดรธานี

5509 422317 00142827 นาง  ญริดา   สืบสาย กฟต.1 เพชรบุรี

5510 422325 00268966 นาย  ไพโรจน์   หอมอุทยั กฟต.3 ยะลา

5511 422333 00182093 นาย  จิตติพงศ ์  สงัขจินดา กฟต.3 ยะลา

5512 422341 00196230 นาย  พิพฒัน์   ศรีวิไลย กฟต.3 ยะลา

5513 422359 00029427 นาย  ยงยทุธ   เยาวด์ว้ง กฟต.3 ยะลา

5514 422367 00180964 นาย  ปัญญา   ไชยชนะ กฟต.3 ยะลา

5515 422375 00031999 นาย  สมปราชญ ์  จนัทร์เรือง กฟน.3 ลพบุรี

5516 422383 00286477 น.ส.  สายสมร   ดาํรงศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

5517 422422 00204910 นาย  นพพร   พนัธุวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

5518 422456 00129520 นาย  จรูญ   อิงคประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

5519 422464 00283710 น.ส.  นนัทา   อินทแพทย์ กฟก.1 อยธุยา

5520 422472 00187225 น.ส.  พิชญากร   แท่งทอง กฟก.3 นครปฐม

5521 422480 00181665 นาย  ไว   เอมเกตุ กฟน.2 พิษณุโลก

5522 422511 00132161 นาง  มณฑา   ทรัพยอ์มัพร กฟก.1 อยธุยา

5523 422529 00199088 นาย  ทินกร   พรมชินวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5524 422545 00161011 นาง  จารุวรรณ   ธรรมมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

5525 422553 00350941 นาย  วสนัต ์  มหาอุดม กฟฉ.3 นครราชสีมา
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5526 422561 00072139 นาง  สุภิญญา   ทองทา กฟฉ.3 นครราชสีมา

5527 422579 00211800 นาง  เตือนใจ   ธิตานนัท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5528 422595 00156696 น.ส.  ปิยวรรณ   มีเวช สาํนกังานใหญ่

5529 422626 00233383 นาย  สมชาย   เจียมประสูตร กฟก.3 นครปฐม

5530 422634 00332808 น.ส.  สุนิสา   หาวิธี กฟก.1 อยธุยา

5531 422650 00200998 นาย  ทสรัฎฐ ์  พุทธรักษา กฟน.3 ลพบุรี

5532 422676 00086976 นาย  กฤษฎา   จิระโร กฟต.3 ยะลา

5533 422684 00095181 นาง  โชติกา   บุญลือ กฟก.2 ชลบุรี

5534 422715 00246015 นาย  ชูชีพ   ภูขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

5535 422723 00138599 นาง  นุจรี   จิตตวฒันากร กฟฉ.3 นครราชสีมา

5536 422731 00213016 นาย  ประสิทธิ   นามกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

5537 422749 00084956 นาย  กรณ์   อึงกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5538 422757 00146885 นาย  ศุภกฤต   ยงิยง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5539 422765 00168813 น.ส.  ลินดา   ปลืมตระกูลชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

5540 422781 00146530 นาย  เอนก   ลมอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

5541 422799 00121172 วา่ที ร.ต.  สุรศาสตร์   กวางทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

5542 422804 00238197 นาง  สุปรียา   นนัทะศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

5543 422812 00169346 นาง  สิริมาศ   ไกรตรวจพล กฟก.2 ชลบุรี

5544 422820 00295769 นาย  องอาจ   หตัถะแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

5545 422838 00229746 นาย  อนิรุธ   เดชเพชร กฟต.1 เพชรบุรี

5546 422846 00327542 นาย  วฑุฒิชยั   ขนุทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5547 422854 00282732 นาย  ชยัณรงค ์  นิลจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5548 422862 00183217 น.ส.  สมประสงค ์  สุทธิพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

5549 422870 00213357 นาย  สุขสนัต ์  แสนสุข กฟต.1 เพชรบุรี

5550 422896 00086962 นาย  สุเทพ   แก่นแกว้ กฟต.3 ยะลา
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5551 422919 00074490 นาย  ศิลปพงศ ์  แนมใส กฟต.3 ยะลา

5552 422935 00087063 นาย  กศุล   จนัฝาก กฟต.3 ยะลา

5553 422977 00079963 นาย  อารีย ์  สาระชาติ กฟน.3 ลพบุรี

5554 422985 00031826 นาย  บุญประกอบ   พึงพา กฟน.3 ลพบุรี

5555 422993 00271484 นาย  นพพร   เกิดแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

5556 423004 00220792 นาย  ปิยพนธ์   สาํเริง กฟน.3 ลพบุรี

5557 423012 00095404 นาย  ธงชยั   คิดอ่าน กฟน.1 เชียงใหม่

5558 423020 00096214 นาย  วิรัตน์   รัตนพล กฟน.1 เชียงใหม่

5559 423038 00273636 นาย  อุดม   รัตนจางวาง กฟน.1 เชียงใหม่

5560 423054 00157288 นาง  จิราภรณ์   ฟ้าครอบ กฟน.3 ลพบุรี

5561 423088 00123265 น.ส.  กลัยา   ศรีม่วง สาํนกังานใหญ่

5562 423119 00237719 นาย  วีรสคัค ์  พลรดารัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5563 423151 00090022 นาย  บุญฮู ้  วงศพิ์พฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5564 423169 00118690 นาย  วนัชยั   แต่งเรียม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5565 423177 00008972 นาย  ประสิทธิ   ศิริวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5566 423185 00114969 นาง  ปลืมจิตต ์  ถินพงังา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5567 423193 00127455 นาง  มาณีย ์  พฒัน์ชนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5568 423224 00082063 นาย  สุทยตุ   สุวรรณรัต กฟน.1 เชียงใหม่

5569 423258 00051498 นาย  กิตติภาส   เสาสูง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5570 423274 00111507 นาย  กอบชยั   วิริยะประสิทธิ สาํนกังานใหญ่

5571 423321 00125530 นาย  ไพฑูรย ์  เหมือนทอง กฟก.3 นครปฐม

5572 423339 00170353 นาย  ศรายทุธ   เพชรนอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

5573 423363 00052226 นาย  ประทีป   วงศม์าศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5574 423371 00101746 นาย  พรชยั   คาํอาจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5575 423389 00101819 นาย  วิโรจน์   แกว้ใส กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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5576 423397 00039060 นาง  อมัไพวรรณ   บุญอินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5577 423402 00236145 นาย  ปรัชญา   ไลไผ่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5578 423410 00131224 นาย  จตุรงค ์  ใสใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5579 423428 00137925 นาย  วิเชียร   ประทุมชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5580 423533 00200366 นาย  ขจรศกัดิ   กิติบุตร กฟน.1 เชียงใหม่

5581 423541 00069116 นาย  อรุณ   สกุลเพชร กฟน.1 เชียงใหม่

5582 423559 00233147 นาย  วฒิุไกร   บวัสาย สาํนกังานใหญ่

5583 423575 00282869 นาย  สมรวย   วอ่งไว กฟก.1 อยธุยา

5584 423583 00060621 นาย  ชยัพร   เผอืกเทศ กฟก.1 อยธุยา

5585 423591 00233024 นาย  วิฑูรย ์  ธญัญเชียงพิณ กฟฉ.1 อุดรธานี

5586 423606 00040213 นาย  ยทุธสิน   เสนาะเสียง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5587 423614 00208978 นาย  พีรสิงห์   พุทธรักษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

5588 423622 00094880 นาย  อนุวฒัน์   วิเชียรซอย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5589 423630 00171886 น.ส.  จนัทร์สี   ตุม้ทอง สาํนกังานใหญ่

5590 423648 00105754 นาย  ชาติชาย   ยทุธยง กฟฉ.1 อุดรธานี

5591 423656 00118836 นาย  สมปอง   จนัทนรารักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5592 423664 00077434 นาย  ศุภพิเชฐ   ไชยสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

5593 423672 00288124 นาง  พรรณิภา   อภิคมัภีร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5594 423680 00223427 นาย  ไพศาล   บุญแกว้ กฟต.3 ยะลา

5595 423703 00106928 นาย  วิชิต   อุดมศิลป์ กฟต.1 เพชรบุรี

5596 423711 00162944 นาย  เฉลิม   ประเสริฐสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5597 423729 00182570 นาง  นยัน์ปพร   ศรีวาสน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5598 423761 00128451 นาย  โอภาส   วรรณราช กฟฉ.1 อุดรธานี

5599 423779 00074272 น.ส.  จนัทรา   วิชพนัธุ์ กฟต.1 เพชรบุรี

5600 423800 00304754 วา่ที ร.ท.  ยะหยา   ยโุส๊ป กฟต.3 ยะลา
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5601 423818 00086994 นาง  ปิยะนุช   โรจนปฏิภาณ กฟต.3 ยะลา

5602 423826 00326532 นาย  อาดมั   อาลีมามะ กฟต.3 ยะลา

5603 423834 00099317 นาง  ณฏัธีรา   ศิริหาญยากร สาํนกังานใหญ่

5604 423850 00016622 นาง  ณิชาภา   เกตสกูล สาํนกังานใหญ่

5605 423876 00238438 นาย  สุรินทร์   พูนวรรณกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5606 423884 00252654 นาง  สุชาดา   ทองเปลียน กฟฉ.3 นครราชสีมา

5607 423892 00012173 นาย  นพดล   เขยสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

5608 423907 00239248 นาย  ปิยะนนัท ์  สงัเสวก กฟฉ.3 นครราชสีมา

5609 423915 00160792 นาย  ธนิต   ปทุมถิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

5610 423923 00076783 นาย  สมพกัร์   บุญศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5611 423931 00017832 นาง  พรทิพย ์  ทวีมนูญ สาํนกังานใหญ่

5612 423949 00109217 นาง  พรเพญ็   อยัราคม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5613 423957 00118731 นาย  ปราโมทย ์  หนูแป้น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5614 423965 00118727 นาย  สมถวิล   นพมาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5615 423981 00141180 นาย  ศุภพงศ ์  อินทวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

5616 423999 00204615 นาย  อคัรเดช   อ่อนคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5617 424018 00256967 นาย  ไชยรัตน์   แซ่ฟู้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5618 424050 00073721 นาย  สมบติั   ปุกคะ กฟน.1 เชียงใหม่

5619 424068 00224528 นาง  อุไรวรรณ   แกว้พรมทะ กฟน.1 เชียงใหม่

5620 424092 00263457 นาง  สาธิตา   ชมชืน กฟก.1 อยธุยา

5621 424107 00150468 นาย  บุญเสริม   วายาโม กฟก.1 อยธุยา

5622 424115 00031799 นาง  พชันีย ์  สาระศรี กฟน.3 ลพบุรี

5623 424123 00049708 นาย  เอกพล   จนัขนุ กฟน.3 ลพบุรี

5624 424131 00380229 นาย  กฤษดา   ศรีทศัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5625 424173 00044871 นาย  นาํเชียว   บุญใส กฟฉ.1 อุดรธานี
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5626 424220 00287037 นาง  รัศมี   ฤทธิสวาท กฟน.3 ลพบุรี

5627 424238 00239111 นาย  กิตติพงษ ์  เอียสกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

5628 424246 00068651 นาง  จุฬารัตน์   แกว้บุญศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

5629 424270 00260427 นาย  มนตรี   เกตุโชติ กฟฉ.1 อุดรธานี

5630 424288 00218107 นาย  ชยัวฒัน์   ฉิมชา้ง สาํนกังานใหญ่

5631 424296 00054264 นาย  วนัดี   มาศเมฆ สาํนกังานใหญ่

5632 424301 00195925 น.ส.  นารีรัตน์   มากนัต์ สาํนกังานใหญ่

5633 424319 00008695 น.ส.  ภคพร   โหมดเทศ สาํนกังานใหญ่

5634 424351 00274719 นาง  สุวิดา   เขียวไพฑูรย์ กฟก.1 อยธุยา

5635 424377 00116852 นาย  สมพงษ ์  รัตนวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

5636 424393 00091814 นาง  สุวรรณนภา   อคัรโชติกุล กฟก.1 อยธุยา

5637 424416 00067287 นาย  พรเทพ   มีชยั กฟน.3 ลพบุรี

5638 424424 00134531 นาง  ภาพิชมนทน์   เหมทานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

5639 424432 00279773 นาย  บุญชอบ   สองแกว้ กฟต.3 ยะลา

5640 424440 00265645 น.ส.  วราลกัษณ์   ลิมสุวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5641 424458 00275779 นาย  ประทีป   เศวตบุตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5642 424466 00185128 นาย  วีระพงศ ์  คงวดัใหม่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5643 424474 00281386 นาง  พนิดา   พรรณราย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5644 424490 00018406 นาย  ประพนัธ์   อภยัรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5645 424505 00035016 นาย  เถลิงศกัดิ   เสือโต สาํนกังานใหญ่

5646 424513 00051393 นาย  พิศกัดิ   บาํรุงไทย กฟฉ.3 นครราชสีมา

5647 424521 00131492 นาย  กิตติธชั   นามฉิมพลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5648 424539 00169219 นาง  กิตติพร   โกวิทพรพิเชฎฐ์ กฟก.3 นครปฐม

5649 424547 00058036 นาย  บรรเจิด   อุทรา กฟน.1 เชียงใหม่

5650 424589 00139068 นาย  อาภรณ์   ดีพร้อม กฟน.3 ลพบุรี
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5651 424597 00056361 นาย  จาํรูญ   ขนัเรศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5652 424610 00182566 นาย  ศรีเมือง   ลอยพิลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5653 424628 00041596 นาย  ปัญญา   ศรีประยา่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5654 424636 00185473 นาง  สโรชา   แกว้ประชุม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5655 424644 00116270 นาย  จีรศกัดิ   หลกัทรัพย์ กฟต.3 ยะลา

5656 424652 00153393 นาย  สุเทพ   จอมเกตุ กฟต.1 เพชรบุรี

5657 424660 00229732 นาง  จนัทนา   ตงัธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

5658 424694 00028017 นาง  จนัทร์ฉาย   วฒันศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

5659 424709 00214858 นาย  มานิตย ์  ไชยมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

5660 424717 00135278 น.ส.  อรทยั   ชุ่มอินทร์จกัร์ กฟน.1 เชียงใหม่

5661 424725 00164241 นาย  ยทุธพงษ ์  แผน่ทอง กฟน.1 เชียงใหม่

5662 424733 00212642 นาย  สมศกัดิ   มตัแช กฟน.1 เชียงใหม่

5663 424775 00323384 นาง  ธญัญาลกัษณ์   สีสด กฟน.1 เชียงใหม่

5664 424783 00194838 น.ส.  อาทิตยา   หนุนภกัดี สาํนกังานใหญ่

5665 424791 00070014 นาย  จรัญ   โสตคลา้ กฟก.1 อยธุยา

5666 424814 00127623 นาย  นิติชาติ   สุนทนนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5667 424822 00103857 นาย  กฤษณ์   จนัทระ กฟฉ.1 อุดรธานี

5668 424830 00030052 น.ส.  อาํไพ   เหมทานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5669 424848 00204201 นาย  สมมาศ   แซ่ตนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5670 424856 00127887 นาง  วรรณเพญ็   อุตมะ กฟฉ.1 อุดรธานี

5671 424872 00069952 นาย  นฤพล   ทรัพยพ์านิช กฟก.1 อยธุยา

5672 424880 00112094 นาย  กิติทศั   วิชาชยั กฟก.1 อยธุยา

5673 424898 00180291 นาย  ชลอ   พารารักษ์ กฟก.1 อยธุยา

5674 424903 00207122 นาย  สุริยา   เกตุจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

5675 424911 00246738 นาย  ปิยะ   คาํสา กฟน.1 เชียงใหม่
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5676 424929 00232769 นาย  อนุวฒั   พวัตระกลุ กฟน.1 เชียงใหม่

5677 424937 00003518 นาง  เกศรา   จนัทรังสีวรกลุ กฟน.3 ลพบุรี

5678 424945 00222376 นาย  วลัลภ   ปานบวั กฟน.1 เชียงใหม่

5679 424953 00284875 นาย  ไตรภพ   สายเชือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5680 424979 00079577 นาย  สุริยา   โสมายงั กฟฉ.1 อุดรธานี

5681 425014 00039779 น.ส.  ณาฐยา   เกษมสนัต ์ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

5682 425022 00255848 นาย  กลยทุธ   สุขสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

5683 425030 00020623 นาง  จนัทร์แรม   บุษบงก์ กฟต.1 เพชรบุรี

5684 425056 00228827 นาย  พลวตัน์   ตูม้ณี สาํนกังานใหญ่

5685 425064 00047065 นาง  พรดา   ภคัสิริธนทตั สาํนกังานใหญ่

5686 425072 00014739 นาง  ดวงเฉลิม   ทองเพช็ร สาํนกังานใหญ่

5687 425103 00320077 นาง  จนัทิภา   ปันสมสกลุ กฟก.2 ชลบุรี

5688 425111 00120712 นาย  ชุมพล   จนัทจร กฟฉ.1 อุดรธานี

5689 425145 00216305 นาย  สุทธิพงษ ์  นิลธร กฟน.3 ลพบุรี

5690 425161 00178933 นาย  อุดมศกัดิ   โพธารากุล กฟต.1 เพชรบุรี

5691 425179 00141821 นาย  จรัญ   ศรีบางแพรก กฟก.3 นครปฐม

5692 425187 00154353 นาย  ดุสิต   แสงอุทยั กฟก.1 อยธุยา

5693 425195 00210268 นาง  ปาริชาต   ถุงทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

5694 425200 00413703 นาง  ดารณี   ร้อยสม กฟก.1 อยธุยา

5695 425226 00209029 นาย  วิเชียร   ขนัธกรรม กฟก.1 อยธุยา

5696 425234 00249813 นาย  กมัปนาท   มะโนรา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5697 425276 00066645 นาย  สร   สมสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5698 425284 00185069 นาย  อภิชาติ   สาลาด กฟฉ.1 อุดรธานี

5699 425307 00146271 นาย  อารักษ ์  ทองจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5700 425315 00195016 นาง  องัคณา   บุญโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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5701 425331 00051907 นาย  กิตติ   วิมาลยั กฟน.1 เชียงใหม่

5702 425357 00024677 นาย  ภูวนาถ   ธรรมเมธา กฟก.3 นครปฐม

5703 425373 00225192 น.ส.  เอือมพร   วิชยัพฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

5704 425381 00152860 นาย  ทเนตร   อินขาํวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

5705 425420 00183667 น.ส.  ฐิติกานต ์  ชาวอบทม สาํนกังานใหญ่

5706 425446 00006625 พ.อ.อ.  หญิง เกศินี   สงัวรศิลป์ สาํนกังานใหญ่

5707 425454 00257309 นาย  วรวิทย ์  วิเชียร กฟต.3 ยะลา

5708 425462 00076610 นาง  สมหญิง   เทียนทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5709 425470 00113313 นาง  ทศันีย ์  แกว้ทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

5710 425488 00243685 นาง  กฤษณา   คิลาคิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5711 425496 00214185 นาย  พงษพ์นัธ์   วฒันกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5712 425501 00263625 นาย  ไพบูลย ์  แนวโนนทนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

5713 425519 00152492 นาย  ธนดล   ไพฑูรย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5714 425527 00071915 นาย  สมปอง   ใจดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5715 425569 00215931 น.ส.  สุนีย ์  สานิชวรรณกุล กฟก.3 นครปฐม

5716 425585 00062219 นาย  สมชาย   อว้นพี กฟก.2 ชลบุรี

5717 425593 00142168 นาย  ชชัวาลย ์  นาคหฤทยั กฟฉ.1 อุดรธานี

5718 425608 00038923 นาง  สุดาวดี   ลีนาราช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5719 425616 00191767 นาง  กิรณา   พรนิคม กฟฉ.1 อุดรธานี

5720 425658 00027334 นาย  ทรงฤทธิสถิต   อิทธิพลไพศาล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5721 425666 00247520 นาย  นิมิตร   หลุยบุญเป็ง กฟน.1 เชียงใหม่

5722 425674 00241233 นาย  พิชยั   โภชนพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

5723 425690 00182120 นาง  รุ่งญาดา   อมรโสภากุล กฟต.3 ยะลา

5724 425705 00153898 นาย  นิกร   เรือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

5725 425713 00146267 นาย  สุธีร์   อ่อนเกตุพล กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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5726 425721 00215668 นาย  ธีรพจน์   เลขะกลุ กฟต.3 ยะลา

5727 425747 00254488 นาย  กอ้งเดช   แววสง่า กฟต.3 ยะลา

5728 425755 00062041 นาย  ธวิทย ์  ศรีสุวรรณ์ กฟต.3 ยะลา

5729 425763 00200716 น.ส.  พชรมณฑ ์  ฉายนิม กฟต.3 ยะลา

5730 425771 00075741 นาย  ชาํนาญ   ทองเจือเพชร กฟต.3 ยะลา

5731 425789 00016945 นาย  วราวธุ   วารีวนิช สาํนกังานใหญ่

5732 425802 00259674 นาย  พจน์   เจริญมา กฟก.2 ชลบุรี

5733 425828 00081021 นาย  โชคชยั   สิทธิกานต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5734 425836 00025528 นาง  อรอนงค ์  ทองฝังพลอย กฟฉ.1 อุดรธานี

5735 425844 00200502 นาง  พชัรา   ยวงวภิกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

5736 425852 00074236 นาย  ธนภทัร   ศรีวะรมย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5737 425860 00082940 นาง  รุ่งทิวา   นุวงคไ์ตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5738 425894 00025491 นาง  อารีวรรณ   โฉมงาม กฟก.1 อยธุยา

5739 425917 00008213 นาง  ฐิติมา   มนตไ์ตรเวศย์ สาํนกังานใหญ่

5740 425925 00002508 นาง  ชายากร   เจริญโภคราช สาํนกังานใหญ่

5741 425967 00139931 นาย  จงกล   ขาํหวาด กฟต.1 เพชรบุรี

5742 425983 00223590 นาย  สหทศัน์   กงกุล สาํนกังานใหญ่

5743 425991 00244736 วา่ที ร.ต.  เฉลิมชาติ   สุภชยัพานิชพงศ์ สาํนกังานใหญ่

5744 426002 00032777 นาย  ดนยั   อารยโกศล สาํนกังานใหญ่

5745 426036 00139404 นาย  มาโนช   จุย้เจริญ กฟก.1 อยธุยา

5746 426086 00077161 นาย  ยทุธเดช   เจนงาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5747 426094 00077539 นาย  คุณ   เพชรคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5748 426109 00074454 นาย  สมศกัดิ   หนูทอง กฟต.3 ยะลา

5749 426117 00200752 นาย  สามารถ   โทบุรี กฟต.3 ยะลา

5750 426125 00013688 นาง  วฒันา   ศรีชยั กฟต.3 ยะลา
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5751 426133 00201871 นาย  เชาวลิต   สุทธิโยค กฟต.1 เพชรบุรี

5752 426159 00119573 นาง  จินตนา   รักกุศล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5753 426175 00011995 นาง  ฉนัทนา   ซึมครบุรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5754 426183 00039947 นาง  จนัทร์สุดา   โชติศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

5755 426206 00138626 นาง  วิภารัตน์   สุดนกัรบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5756 426214 00285576 นาย  อุทิศ   เอียมอากาศ กฟก.1 อยธุยา

5757 426230 00145089 นาย  ธวชัชยั   อุนทุโร กฟก.3 นครปฐม

5758 426256 00250507 นาง  เยาวภา   ปันทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

5759 426264 00238892 นาย  เจ๊ะอูดิน   อาลี กฟต.3 ยะลา

5760 426272 00249336 นาย  เดชา   สุขอาํพร กฟต.1 เพชรบุรี

5761 426298 00181001 นาย  ประจวบ   ทองลิขิต กฟต.3 ยะลา

5762 426303 00030325 น.ส.  ตรีรัตน์   จิตเขมน้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5763 426329 00247243 นาย  ชารีฟ   เจะเดง็ กฟต.3 ยะลา

5764 426337 00020269 นาย  พลกร   ดิษฐลาํดบั กฟต.1 เพชรบุรี

5765 426345 00184922 นาย  ชูชีพ   วรัญญาณิชยกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5766 426353 00191999 นาย  ภมร   สุวพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5767 426361 00041619 นาย  ปราโมทย ์  สุภาวฒันพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5768 426379 00057426 น.ส.  วิมลรัตน์   ลือสาคร กฟน.3 ลพบุรี

5769 426426 00191571 นาย  ภิญโญ   แตส้มบติั กฟน.3 ลพบุรี

5770 426434 00166843 นาย  เลอพงศ ์  ทองรอด กฟต.1 เพชรบุรี

5771 426442 00191426 นาย  อนุ   นาคผอ่ง กฟต.1 เพชรบุรี

5772 426450 00229291 นาง  อรัญญา   ปุพมาศ กฟต.1 เพชรบุรี

5773 426468 00228168 นาย  วินยั   ซือตรง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5774 426484 00060380 นาย  เทวญั   อาจศรี กฟก.1 อยธุยา

5775 426492 00060558 นาย  ศิชนม ์  สินสมบติั กฟก.1 อยธุยา
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5776 426515 00091787 นาง  นิตยา   ศิริเสริม กฟก.1 อยธุยา

5777 426523 00004023 นาย  วีรพจน์   เรืองเดชองักรู กฟก.3 นครปฐม

5778 426531 00016963 สิบเอก  กฤษฎิมาโนช   ภาณุปภาดา กฟก.2 ชลบุรี

5779 426549 00121968 น.ส.  กนกลกัษณ์   แยม้กลดั สาํนกังานใหญ่

5780 426557 00231509 นาง  เกษมสุข   สิทธิกล สาํนกังานใหญ่

5781 426565 00024972 นาย  สุพจน์   ทองทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5782 426573 00024936 นาย  เกษม   โชติธรรมโม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5783 426581 00024877 นาย  ไพรัช   เกิดช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5784 426599 00249231 นาย  ชตัติ   พุทธกาล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5785 426604 00210418 นาย  วิรัช   ประสมสาสตร์ กฟก.2 ชลบุรี

5786 426612 00077725 นาย  นิพนธ์   ทองมาก กฟก.2 ชลบุรี

5787 426662 00286972 นาย  อนุชา   อินทวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5788 426670 00042910 นาง  สุวิมล   ชะตางาม สาํนกังานใหญ่

5789 426688 00175171 นาย  คาํเสา   โคตรบอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5790 426696 00051666 นาย  วรชิษฐ   บาํรุงสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5791 426719 00238824 นาย  ธีรวฒัน์   ปานแดง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5792 426727 00054591 นาย  วิโรจน์   นุ่นดาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5793 426735 00252054 นาย  มนตรี   แสงวิจิตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5794 426743 00013951 นาย  อดุล   อินทองคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5795 426751 00089924 นาง  กรกฏ   ขาวทอง กฟต.3 ยะลา

5796 426769 00205461 นาย  อภิชน   เอียมเชือม กฟก.2 ชลบุรี

5797 426816 00251371 นาย  ณฏัฐวฒัน์   ใจเยน็ กฟต.1 เพชรบุรี

5798 426832 00238901 นาง  ปภาดา   อคัรกิตติเกษม กฟต.1 เพชรบุรี

5799 426840 00241015 นาย  สมคิด   พิมพส์วสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

5800 426858 00163613 นาย  บุญช่วย   อรุณพราหมณ์ กฟต.1 เพชรบุรี
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5801 426866 00173206 นาย  นุกูล   ตูป้ระดบั กฟต.1 เพชรบุรี

5802 426874 00185673 นาย  สมภพ   คงชนม์ กฟต.3 ยะลา

5803 426890 00252636 นาย  จิรศกัดิ   โสศรีสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

5804 426905 00095036 นาย  โสภณ   โพธิชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5805 426921 00124611 นาง  ประคอง   ภิรมยกิ์จ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5806 426939 00138876 น.ส.  สุชารัตน์   บวัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5807 426955 00265627 นาง  ภาวิณี   วีระเสถียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

5808 426963 00232319 นาย  ปัญญา   ปราการะนนัท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5809 426971 00252909 นาย  นิราศชายแดน   เดชะคาํภู กฟฉ.3 นครราชสีมา

5810 426989 00374385 นาย  กาํพล   พรหมแสนวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5811 426997 00046564 นาย  ไพโรจน์   อาํสาํโรง กฟน.3 ลพบุรี

5812 427008 00192690 นาย  วิษณุ   ภูมิวฒันะ กฟน.3 ลพบุรี

5813 427016 00290741 นาง  เรวดี   สาํเริง กฟน.3 ลพบุรี

5814 427024 00286613 นาง  เรวดี   สุขโรชนีย์ กฟน.3 ลพบุรี

5815 427040 00252977 นาย  ทศพงศ ์  ประไพอกัษร กฟต.3 ยะลา

5816 427058 00215913 นาย  วิโรจน์   ศรีทอง กฟก.1 อยธุยา

5817 427082 00124811 นาง  จิตราภรณ์   เลก็สมบูรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5818 427121 00169996 นาย  นพพล   สุภทัราพนัธ์กุล กฟก.2 ชลบุรี

5819 427139 00250452 นาย  บุญยะชยั   เนืองจาํนงค์ กฟก.2 ชลบุรี

5820 427163 00260481 นาย  ชูศกัดิ   อกัษรพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

5821 427171 00348251 นาย  ธีรวทิย ์  วรรณเกษม กฟก.3 นครปฐม

5822 427189 00156428 นาย  คมัภีร์   กาญจนมาศ กฟก.2 ชลบุรี

5823 427236 00039488 นาย  ธวชัชยั   แป้นเพชร สาํนกังานใหญ่

5824 427244 00249063 นาง  มุกดา   พิทกัษส์งคราม สาํนกังานใหญ่

5825 427294 00225497 นาย  ณฐัพล   ซองทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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5826 427309 00063992 นาง  วรรษา   ตงัวราลกัษณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5827 427325 00123538 นาย  สมเกียรติ   ดวงทิพยจ์นัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5828 427333 00129552 นาย  ไพฑูรย ์  แช่มสูงเนิน กฟฉ.1 อุดรธานี

5829 427341 00261273 นาย  อนนัต ์  หอมเฉือย กฟก.1 อยธุยา

5830 427367 00214480 นาย  สุชาติ   เซียงฉิน กฟก.2 ชลบุรี

5831 427414 00146453 นาย  มนิตย ์  สุขเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5832 427422 00073553 นาย  จกัรพงษ ์  จุลอมร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5833 427430 00285403 นาย  นุสรณ์   โชคบรรดาลสุข กฟต.1 เพชรบุรี

5834 427448 00190775 นาย  วีระ   ลายลกัษณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5835 427456 00189168 นาย  สุทศัน์   หมายดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5836 427464 00198050 นาย  กาํทร   นกแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5837 427472 00318555 นาย  จรรยา   เกตุมณี กฟต.3 ยะลา

5838 427480 00146099 นาย  ไพสิฐ   จินดาวงศ์ กฟต.3 ยะลา

5839 427498 00256535 นาย  ชินวธุ   โรจนปฏิภาณ กฟต.3 ยะลา

5840 427503 00246174 นาย  วชิระ   บวัมณี กฟต.1 เพชรบุรี

5841 427511 00225029 นาย  สมชาย   ผกาศรี กฟต.1 เพชรบุรี

5842 427579 00029190 นาย  มานพ   กุลนา กฟน.1 เชียงใหม่

5843 427587 00283560 นาย  ประพนัธ์   ศกัดาศรี กฟน.1 เชียงใหม่

5844 427626 00224746 วา่ที ร.ต.  สุพรรณ   ชยัสุรินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

5845 427634 00085043 นาย  มฤคินทร์   ชยัวีระ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5846 427642 00192163 นาย  วิรัตน์   สุวรรณโชติ กฟต.3 ยะลา

5847 427668 00153775 นาย  เสรี   ใคร่เครือ กฟต.1 เพชรบุรี

5848 427676 00003281 นาย  อธิพงศ ์  วิรัตติยา สาํนกังานใหญ่

5849 427684 00003336 นาย  วีรพงษ ์  โสระสิงห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5850 427715 00085520 นาย  เกียรติกร   บุญจอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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5851 427723 00250193 นาย  จาํรัส   ดว้งสงัข์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5852 427749 00030107 น.ส.  ฐิติมา   ทิพากรเกียรติ กฟต.3 ยะลา

5853 427757 00061409 นาย  สมนึก   ขาํพิทกัษ์ กฟต.3 ยะลา

5854 427765 00152997 นาย  พิกลุ   โศรกศรี กฟก.1 อยธุยา

5855 427804 00091628 นาย  ธานี   จินตานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

5856 427820 00199151 นาย  ชยัณรงค ์  นิลวร กฟก.3 นครปฐม

5857 427838 00185350 นาย  ชนินทร์   เวชโช กฟต.1 เพชรบุรี

5858 427854 00132452 นาง  ทรัพยท์วี   บาํรุงผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5859 427870 00137602 นาง  ประภาภรณ์   โพธิแท่น กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5860 427896 00135537 นาง  ภคมน   ธนธรดาํรงกิจ กฟน.3 ลพบุรี

5861 427901 00057167 น.ส.  สุภาภรณ์   ผูดี้ กฟน.3 ลพบุรี

5862 427927 00018701 นาง  วรัญญา   จงอ่อน กฟต.3 ยะลา

5863 427935 00276852 นาย  สุธิ   อินทนพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5864 427943 00043807 นาย  ชณฏัฐ์   สร้อยสนธิ สาํนกังานใหญ่

5865 427951 00302639 นาง  วราภรณ์   ผกูพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

5866 427969 00211155 นาย  ฉตัรศิริ   หาพิพฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

5867 427977 00227403 นาย  กวี   วรรณทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5868 427993 00228031 นาย  เกียรติศกัดิ   นาสารีย์ กฟก.1 อยธุยา

5869 428004 00109958 นาย  ขวญัชยั   นวมดี กฟก.2 ชลบุรี

5870 428012 00193169 นาย  เฉลียว   โก่งเกษร กฟน.3 ลพบุรี

5871 428020 00244390 นาย  ชิณกรณ์   จารุจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5872 428038 00209188 นาย  โชคชยั   พรมพนัห่าว สาํนกังานใหญ่

5873 428046 00177569 นาย  ไตรเทพ   มนัคง กฟต.3 ยะลา

5874 428054 00109358 นาย  ธนศกัดิ   บุญยงั กฟก.3 นครปฐม

5875 428062 00248453 นาย  ทรงวฒิุ   ขนัดี สาํนกังานใหญ่
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5876 428070 00159967 นาย  ธราพงษ ์  พนัธุ์รัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

5877 428096 00260063 นาย  บรรจง   บุญยงิ กฟต.1 เพชรบุรี

5878 428101 00222108 นาย  บุญยงั   สงับวัแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

5879 428119 00246265 นาย  ปราโมทย ์  มากมี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5880 428135 00152597 นาย  ปานทอง   ถินสถิตย์ สาํนกังานใหญ่

5881 428143 00197254 นาย  พงษศ์กัดิ   พรมวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5882 428151 00362431 นาย  ไพสิฐ   ปินโต กฟก.1 อยธุยา

5883 428185 00193155 นาย  วีราพชัร์   เพิมพูลวงศษ์า สาํนกังานใหญ่

5884 428193 00110329 นาย  วรวฒิุ   จารุบุตร สาํนกังานใหญ่

5885 428208 00134913 นาย  วนัชยั   ไกรจะบก กฟฉ.3 นครราชสีมา

5886 428216 00145875 นาย  วลัลภ   แสงทอง กฟต.1 เพชรบุรี

5887 428224 00241629 นาย  วีระยทุธ   ขวญัเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

5888 428232 00109962 นาย  ศิริชยั   แจง้กระจ่าง กฟต.1 เพชรบุรี

5889 428240 00247166 นาย  ศุภชยั   ปัญญา กฟก.1 อยธุยา

5890 428258 00160451 นาย  สมชาย   วิทูรศศิวิมล กฟน.1 เชียงใหม่

5891 428266 00270642 นาย  สมพงษ ์  พนัธุ์ชยั สาํนกังานใหญ่

5892 428282 00242211 นาย  พชัรศกัดิ   ภาวนาภิญโญ สาํนกังานใหญ่

5893 428305 00259347 นาย  อนิรุจน์   สมศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

5894 428313 00203146 นาย  อนุชา   คาํสีดา กฟก.3 นครปฐม

5895 428321 00098561 นาย  อนุชา   อินทร์อ่วม กฟน.3 ลพบุรี

5896 428339 00110692 นาย  อาคม   ม่วงเงิน กฟน.3 ลพบุรี

5897 428355 00003304 นาย  สงขลา   มุสิกานนท์ สาํนกังานใหญ่

5898 428371 00115947 นาย  สุภาส   คงศรีรัตน์ สาํนกังานใหญ่

5899 428389 00015185 นาย  เสนีย ์  อ่อนสนิท สาํนกังานใหญ่

5900 428397 00254638 นาย  คมกฤช   ดีสุวรรณ สาํนกังานใหญ่
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5901 428402 00196767 นาง  วรปรียา   เกิดแก่น สาํนกังานใหญ่

5902 428428 00246497 สิบเอก  สมคิด   สุขผอ่ง สาํนกังานใหญ่

5903 428436 00163904 นาย  ธนากร   เทียมฉิม สาํนกังานใหญ่

5904 428452 00226934 นาง  มุฑิตา   ชีวะเป็นสุข สาํนกังานใหญ่

5905 428460 00272430 นาย  เกียรติชยั   มีชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5906 428478 00291179 นาย  สุขมุ   จาํลองสอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5907 428486 00162908 น.ส.  ชชัฎา   กรีฑาเวช กฟฉ.3 นครราชสีมา

5908 428517 00175349 น.ส.  สุปราณี   มะลิวลัย์ กฟน.3 ลพบุรี

5909 428533 00220324 นาย  อลงกรณ์   สะเดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5910 428541 00118868 นาย  นิพนธ์   จตุรงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5911 428567 00250189 นาย  ธานี   เตียวสกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5912 428575 00218620 นาง  ปวณีา   ร่มทองคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5913 428591 00233424 นาย  จารุกิจ   มูลิกา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5914 428630 00239048 นาย  สญัญา   หุตะวาณิชยก์ุล กฟน.3 ลพบุรี

5915 428698 00101255 นาง  เรณู   คลา้ยทอง กฟน.3 ลพบุรี

5916 428703 00253373 นาย  ถิรภทัร   สงวนพานิช กฟก.3 นครปฐม

5917 428711 00208332 นาย  สมนึก   พนัธุมะโอภาส กฟก.2 ชลบุรี

5918 428737 00092929 นาย  สงัวาส   อนัสอน กฟก.1 อยธุยา

5919 428745 00107510 นาย  จาํรัส   แดงมูล กฟก.1 อยธุยา

5920 428753 00100936 นาง  ขวญัจิตต ์  เทียนใส กฟก.3 นครปฐม

5921 428761 00213307 นาย  กิจเกษม   มีชาญ กฟก.3 นครปฐม

5922 428779 00175549 นาย  สมโภชน์   พึงประสพ กฟก.3 นครปฐม

5923 428787 00035420 นาย  ธรรมโน   แกว้คอนไทย กฟฉ.3 นครราชสีมา

5924 428795 00283265 นาย  ธนกฤต   ไชยนงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5925 428818 00253200 นาย  วีระวฒัน์   เจริญแสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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5926 428826 00294927 นาย  เพชรัตน์   พนมสินธ์ุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5927 428834 00026792 นาย  เดชระวีย ์  สุวรรณทรัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

5928 428850 00107524 นาย  สมส่วน   จนัพางาม กฟก.1 อยธุยา

5929 428868 00226843 นาย  สุนทร   ชูกา้น กฟก.1 อยธุยา

5930 428876 00128110 นาย  ธีระชยั   โสภาเจริญวงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5931 428884 00128124 นาย  บรรดิษฐ์   โบศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5932 428892 00117735 นาย  ประธาน   บุษบงค์ กฟก.1 อยธุยา

5933 428923 00267833 นาย  ธีระพงศ ์  ประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

5934 428949 00209938 นาย  สมพาน   งามปัญญา กฟฉ.3 นครราชสีมา

5935 428965 00087540 นาย  ประภาส   ต่อสติ กฟก.1 อยธุยา

5936 428973 00292593 นาย  พรเทพ   ติดวงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

5937 428981 00026956 น.ส.  พรมมา   พุทธสงัฆราช กฟต.1 เพชรบุรี

5938 429000 00096450 นาย  ทนงศกัดิ   เทียมทดั กฟต.1 เพชรบุรี

5939 429018 00161520 นาย  สุพงศ ์  มุสิกโสฬส กฟต.3 ยะลา

5940 429042 00048384 นาง  นภาพร   โคทนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5941 429050 00063760 นาย  กอบชยั   ระงบัภยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5942 429068 00047310 นาย  สุริยา   อนนัทวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5943 429076 00225201 น.ส.  ศรีธญัญลกัษณ์   ภกัดีปัญญา สาํนกังานใหญ่

5944 429084 00243580 นาย  กฤต   อิสริยชีวิน สาํนกังานใหญ่

5945 429107 00186188 นาย  ทรงฤทธิ   วิภูศิริ กฟก.2 ชลบุรี

5946 429123 00213202 นาย  พฒันา   พงศพ์ฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

5947 429131 00010149 นาย  ชยัชิต   พ่อบุตรดี กฟฉ.1 อุดรธานี

5948 429149 00131533 นาย  ณรงค ์  อยูบ่วั กฟฉ.3 นครราชสีมา

5949 429157 00233965 นาย  มงคล   ธูปโพธิ กฟก.3 นครปฐม

5950 429165 00263811 นาย  ไชยรัตน์   เหรียญทอง กฟก.2 ชลบุรี
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5951 429181 00206730 นาย  นิรันทร์   ธนานุรักษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5952 429204 00078953 น.ส.  สมฤทยั   สนัติวฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

5953 429212 00078935 น.ส.  ยพิุน   พรมวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

5954 429220 00028853 นาย  ไพฑูรย ์  กลินสุคนธ์ กฟก.1 อยธุยา

5955 429246 00028944 นาย  สุรสิทธิ   สญัจรโคกสูง กฟก.1 อยธุยา

5956 429254 00206762 นาย  ชิตวร   เกษรจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5957 429270 00060726 นาง  กานตธี์รา   แกว้เงิน กฟต.1 เพชรบุรี

5958 429288 00112517 นาย  จิตติ   สถาพร กฟฉ.3 นครราชสีมา

5959 429296 00098620 นาย  เชิดศกัดิ   สีหนาท กฟฉ.1 อุดรธานี

5960 429301 00058290 นาย  ศิริพล   ทุมวนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5961 429319 00174307 น.ส.  วิชาดา   ดีมา สาํนกังานใหญ่

5962 429327 00203205 น.ส.  รภสัสิทธิ   กรุงเกษม สาํนกังานใหญ่

5963 429343 00033155 นาย  พิชยั   พรมรัตน์ สาํนกังานใหญ่

5964 429369 00014989 นาย  อดิศร   แกว้สินธุ์ กฟก.3 นครปฐม

5965 429377 00139713 นาย  สุทธิ   คงคาศรี สาํนกังานใหญ่

5966 429385 00105190 นาย  กฤษฎา   ลาภพูนนิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

5967 429393 00167544 น.ส.  บุญลิตา   รักนิม สาํนกังานใหญ่

5968 429408 00219880 น.ส.  ภาสุนนั   เพช็รไทย สาํนกังานใหญ่

5969 429424 00240219 นาย  ศุภชยั   ศรีสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

5970 429458 00228659 นาย  กฤษฎา   อุ่มหลาํ กฟต.1 เพชรบุรี

5971 429466 00222580 นาง  เกศณี   บูรณรักษ์ กฟต.3 ยะลา

5972 429474 00263039 น.ส.  มธุรส   สวสัดิพาณิชย์ กฟก.3 นครปฐม

5973 429482 00178456 นาย  ปิยวฒัน์   อกัษร กฟก.3 นครปฐม

5974 429490 00266114 นาย  อุดม   คาํแกว้ กฟก.1 อยธุยา

5975 429505 00148396 นาย  แสงชยั   รุจิวรไพสิฐ กฟก.1 อยธุยา
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5976 429513 00245473 น.ส.  วชัรี   จนัขนัตี กฟก.3 นครปฐม

5977 429521 00226207 นาย  เจริญ   โปร่งใจ กฟน.1 เชียงใหม่

5978 429539 00241251 นาง  ผอ่งพรรณ   เลิศกุศล กฟน.1 เชียงใหม่

5979 429547 00234775 นาง  สุภาภรณ์   เลาหะเพญ็แสง กฟน.1 เชียงใหม่

5980 429555 00195107 นาง  เนตรประกาย   ขจรประศาสน์ กฟน.1 เชียงใหม่

5981 429563 00029172 นาง  อรอนงค ์  วงคอิ์นทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

5982 429571 00119141 นาย  สิทธิชยั   คุณะชล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5983 429597 00217979 นาย  สมใจ   สงวนโสตร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5984 429602 00131238 นาย  สุวิทย ์  บูรณ์เจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5985 429610 00132252 นาย  เฉลิมศกัดิ   สานุสนัต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5986 429636 00113286 นาย  ทรงพล   ศิริพรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

5987 429644 00124043 นาง  สุกญัญา   นรัฐกิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

5988 429652 00056557 นาง  อรุณี   รัตนวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5989 429678 00159026 นาย  บุญธรรม   เทศแยม้ กฟต.1 เพชรบุรี

5990 429717 00106855 นาย  เศก   ศรีสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

5991 429725 00168427 นาย  ปริญญา   จรรยา กฟน.3 ลพบุรี

5992 429783 00148087 นาย  เกรียง   บุญพรประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

5993 429791 00206621 นาย  บุญญาศิษฎ ์  ไชยวฒิุ กฟน.1 เชียงใหม่

5994 429814 00067619 นาย  อินผล   สุภารัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

5995 429822 00174652 นาย  ณฐักานต ์  สารติบ กฟน.1 เชียงใหม่

5996 429856 00246447 นาย  สุชา   สงัขรุ่์ง สาํนกังานใหญ่

5997 429864 00195325 นาย  กฤษ   เขม็เพชร สาํนกังานใหญ่

5998 429872 00034901 นาย  ถาวร   สุวรรณคาํ สาํนกังานใหญ่

5999 429898 00036408 นาย  สมศกัดิ   เทียบแกว้ กฟก.1 อยธุยา

6000 429903 00052030 นาย  พิทกัษ ์  พุ่มสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม
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6001 429937 00102033 นาย  ประภาส   มะพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6002 429945 00040477 นาย  มรกต   พุฒผา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6003 429961 00106205 นาย  มาติรักษ ์  ทานให้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6004 429979 00146126 นาย  โกศล   ศรเรือง กฟต.3 ยะลา

6005 429987 00030098 นาย  ศุภชยั   ศรีประเสริฐศิลป์ กฟต.3 ยะลา

6006 429995 00264594 นาย  สุวฒัน์   จิตตส์อิง กฟต.3 ยะลา

6007 430019 00248285 นาย  พิศาล   คงจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6008 430035 00252509 นาย  ศรชยั   แซ่อึง กฟต.3 ยะลา

6009 430051 00089833 นาย  ประสิทธิ   ทิพากรเกียรติ กฟต.3 ยะลา

6010 430085 00177573 นาง  ชูชีพ   เนตรสว่าง กฟต.1 เพชรบุรี

6011 430093 00072266 นาง  ชิราพร   แสงศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6012 430108 00068615 นาย  สกล   ละชวั กฟฉ.1 อุดรธานี

6013 430116 00171840 นาง  โสภา   พรหมในเมือง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6014 430132 00177191 นาง  จีรวรรณ์   เสวียงชยั ยงัเซ่น กฟฉ.3 นครราชสีมา

6015 430158 00138894 นาย  ฉตัรชยั   อาษาศึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

6016 430174 00122491 นาง  สกลรัตน์   พามา กฟน.3 ลพบุรี

6017 430190 00232541 นาย  มิตร   เกตุพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

6018 430205 00100627 นาย  ณรงค ์  ดดัวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

6019 430213 00092856 นาย  สมชาย   ละมาศ กฟก.1 อยธุยา

6020 430255 00043598 นาง  ประภาวดี   ขนัตี สาํนกังานใหญ่

6021 430263 00018674 นาย  มนูญชยั   ดวงเกตุ สาํนกังานใหญ่

6022 430271 00018747 นาย  ชยัชิต   ไชยศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6023 430289 00217329 น.ส.  พรศรี   ชาญวารินทร์ สาํนกังานใหญ่

6024 430297 00106473 นาย  ณรงค ์  คงคาชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

6025 430310 00099262 นาง  ณฐันิช   เอียมสอาด กฟฉ.1 อุดรธานี
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6026 430336 00041891 นาง  กลัยสุ์ดา   มุงเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

6027 430344 00149324 นาย  สมบูรณ์   ปราศยั กฟน.1 เชียงใหม่

6028 430360 00020982 นาย  ประสิทธิ   สาพรึง สาํนกังานใหญ่

6029 430394 00310325 นาย  ลออง   กิจธิศรี กฟก.1 อยธุยา

6030 430409 00026829 นาย  พศิน   สว่างแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

6031 430425 00129920 นาย  ปัญญา   บวัแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

6032 430441 00089138 นาย  คณพศ   สกลุตียาพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6033 430467 00114169 นาย  วีระชาติ   จนัทนา กฟก.1 อยธุยา

6034 430475 00101328 นาย  สมเจษฎ ์  บุญเพียร กฟน.3 ลพบุรี

6035 430483 00192486 นาง  จิรา   พฒันา กฟต.3 ยะลา

6036 430491 00061104 นาย  มนตรี   บุญยะวนัตงั กฟต.3 ยะลา

6037 430506 00248726 นาง  ชมยัพร   วงศธ์นภทัร สาํนกังานใหญ่

6038 430522 00253650 นาง  ปภาวีย ์  ใจเจริญทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6039 430530 00184554 นาง  รัชฎาภรณ์   สุจินพรัหม กฟฉ.3 นครราชสีมา

6040 430564 00195789 นาย  ปรม   วรรณศุภ สาํนกังานใหญ่

6041 430572 00209310 น.ส.  วรารัตน์   คงคาใส สาํนกังานใหญ่

6042 430580 00287196 นาง  เจริญศรี   พลกาํจร สาํนกังานใหญ่

6043 430611 00035648 นาง  รวีพร   วิโรจนชาติ สาํนกังานใหญ่

6044 430629 00036076 นาย  ชยัยทุธ   ภูมิวิริยะ กฟก.1 อยธุยา

6045 430653 00198723 นาย  อรรถกร   กาญจนโอภาษ สาํนกังานใหญ่

6046 430661 00145243 นาย  อรัส   เหมมนั สาํนกังานใหญ่

6047 430679 00139109 นาย  ปรีดา   แตงสาขา กฟก.1 อยธุยา

6048 430687 00152133 นาง  ปิยะนุช   บุตรอุดม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6049 430695 00159280 นาย  สนัติ   พรมด่วน กฟน.3 ลพบุรี

6050 430700 00000738 นาย  พรชยั   พงศเ์วช กฟต.3 ยะลา
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6051 430734 00018933 นาย  พิชยั   ฉนัทลาภ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6052 430742 00238397 นาย  ชยัวฒัน์   ดีหมืนไวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

6053 430750 00014898 นาย  ธนพล   แววภกัดี สาํนกังานใหญ่

6054 430768 00043748 นาย  มนตรี   ไชคินี สาํนกังานใหญ่

6055 430776 00103457 น.ส.  สณัห์ฤทยั   เนตรเจริญ สาํนกังานใหญ่

6056 430784 00157547 จ่าอากาศเอก  วชิรศกัดิ   แสงประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

6057 430792 00018929 นาง  บุปผา   ธนเศรษฐ์ สาํนกังานใหญ่

6058 430807 00022407 น.ส.  อนุสรา   สอาดศรี สาํนกังานใหญ่

6059 430815 00010971 นาย  ธนกฤต   พนัธ์สวสัดิ สาํนกังานใหญ่

6060 430849 00009396 นาย  วิโรจน์   ธรรมประพทัธ์ กฟต.3 ยะลา

6061 430865 00257345 นาย  ณฐัพงศ ์  โควาดิสยั สาํนกังานใหญ่

6062 430873 00215163 นาย  จิรวฒัน์   ศิริรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6063 430881 00187611 นาย  บุญทวี   จนัแทน สาํนกังานใหญ่

6064 430899 00156228 น.ส.  สายสุดา   จุลพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

6065 430904 00015044 นาง  ศรีอุบล   โรจนศวิญญา กฟต.1 เพชรบุรี

6066 430912 00212260 นาย  ภาณุทตั   พงษเ์พง็ สาํนกังานใหญ่

6067 430920 00215763 นาย  วรวรรษ ์  ไข่คาํ กฟน.1 เชียงใหม่

6068 430938 00057735 นาย  ชินวฒัน์   แอนกาํโภชน์ สาํนกังานใหญ่

6069 430946 00361603 นาย  สมศกัดิ   ภูศิริ สาํนกังานใหญ่

6070 430954 00129716 นาย  ณฏัฐธ์นนั   พนัธุ์คาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6071 430962 00094408 นาง  มนสันนัท ์  พรรักษมณีรัฐ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6072 431007 00056098 นาย  นิติธร   หุตามยั กฟน.1 เชียงใหม่

6073 431015 00265445 นาย  ประวิทย ์  ตนัฑเมืองยศ กฟน.1 เชียงใหม่

6074 431023 00174943 นาย  สมยั   ปัญโญกลาง กฟน.1 เชียงใหม่

6075 431031 00243958 นาย  ประพนัธ์   กนัทาแจ่ม กฟน.1 เชียงใหม่
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6076 431049 00245873 นาย  สมลกัษณ์   พนัธยั กฟน.1 เชียงใหม่

6077 431057 00078371 นาย  สนัติ   รัตนงาม กฟน.1 เชียงใหม่

6078 431073 00149742 นาย  อาหามะ   อาแว กฟต.3 ยะลา

6079 431081 00114878 นาย  สุพฒัน์   จิตราวธุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6080 431099 00073408 นาย  กสิณศกัดิ   จนัทมงคล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6081 431112 00074963 น.ส.  หทยัรัตน์   เพชราเวช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6082 431120 00262124 น.ส.  สรารัตน์   วิหารพรหม กฟต.1 เพชรบุรี

6083 431138 00165279 นาย  โสภณ   ชืนพิชยั กฟต.1 เพชรบุรี

6084 431146 00224255 นาย  บรรเจิด   ชูวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6085 431188 00012791 นาง  กฤษณา   ปริญญาศิริ กฟก.1 อยธุยา

6086 431196 00127914 นาย  บดินทร์   เจริญดี กฟฉ.1 อุดรธานี

6087 431201 00047279 นาย  อดิศกัดิ   ปะวะศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6088 431219 00120726 นาย  พีระพงษ ์  ทิพยาวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6089 431227 00013797 นาย  อนุชา   เสงียมงาม กฟน.3 ลพบุรี

6090 431235 00342382 นาง  พรพนม   โพธิศิริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6091 431251 00038555 นาง  จามจุรี   มชัฌิมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6092 431269 00049849 นาง  นีรนุช   ฤทธิวชัร กฟฉ.3 นครราชสีมา

6093 431277 00207031 นาย  เริงฤทธิ   สมัมาทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

6094 431285 00170008 นาย  ทอง   สาํราญราษฎร์ กฟก.1 อยธุยา

6095 431293 00321982 นาย  วินยั   ปัญญาเลิศทิพย์ กฟก.1 อยธุยา

6096 431308 00228645 นาย  สมมาตร   เกิดชา้ง กฟต.1 เพชรบุรี

6097 431316 00067819 นาง  นนัทวนั   นาคเฮง กฟต.1 เพชรบุรี

6098 431324 00256921 นาง  เนาวพร   พวงนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

6099 431358 00043166 นาย  วีระพงษ ์  วงศสู์น กฟน.1 เชียงใหม่

6100 431366 00042233 นาง  พรพรรณ   ชุมสาย ณ อยธุยา กฟน.1 เชียงใหม่
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6101 431374 00034088 นาย  สมชาย   วฒันาฤดี กฟน.1 เชียงใหม่

6102 431382 00028708 นาย  ไพฑูรย ์  แอ่นปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

6103 431413 00024231 นาง  เพชรลกัษณ์   กางกรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

6104 431421 00198941 นาย  ศุภชยั   ช่างเครือง กฟน.3 ลพบุรี

6105 431439 00106746 นาง  ศิริวรรณ   พ่วงดี กฟต.1 เพชรบุรี

6106 431447 00174161 นาย  ชยัรัตน์   นพคุณ สาํนกังานใหญ่

6107 431455 00018551 นาง  ปนดัดา   กาญจโนมยั สาํนกังานใหญ่

6108 431463 00043889 น.ส.  จตุพร   มูลตรีศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6109 431471 00014957 นาย  วิชณุ   จงศิริสถิตย์ กฟก.1 อยธุยา

6110 431497 00209388 นาย  สนัติชยั   ชยัเทพ สาํนกังานใหญ่

6111 431510 00056107 นาย  จงรักษ ์  รุ่งโรจน์พฒันา กฟน.1 เชียงใหม่

6112 431536 00175199 นาง  รุ่งทิพย ์  ปัญญามงั กฟต.1 เพชรบุรี

6113 431544 00124184 น.ส.  นงลกัษณ์   กลุสิริธนชานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

6114 431552 00105768 นาย  นิพชัร์ธน   แกว้กุก กฟฉ.1 อุดรธานี

6115 431560 00128865 นาง  กลุชลี   อิงคป์ระเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

6116 431594 00026879 นาง  ฐิติรัตน์   สระแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

6117 431609 00137175 นาย  ประเสริฐ   ศรีอนงค์ กฟน.3 ลพบุรี

6118 431617 00225392 นาง  ไชยวฒัน์   นรินทร กฟฉ.1 อุดรธานี

6119 431625 00266641 นาง  ศุทธิภรณ์   สงวนจิตต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6120 431633 00363405 นาย  สุชาญ   นพเกา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

6121 431641 00014066 นาย  ณรงศกัดิ   เพชรแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

6122 431667 00074181 นาง  แสงอรุณ   สิมมาลา กฟฉ.1 อุดรธานี

6123 431691 00286659 นาย  ประสิทธิ   การิมล๊า กฟก.3 นครปฐม

6124 431706 00028780 นาย  จรัส   เด่นดวง กฟก.1 อยธุยา

6125 431714 00099767 นาย  กษิภทั   จาํเริญกิตติ กฟก.1 อยธุยา
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6126 431722 00268043 นาง  ศิริลกัษณ์   พินทอง กฟน.3 ลพบุรี

6127 431764 00072125 นาย  อฑัฒ   จนัทร์นาเป็ง กฟน.1 เชียงใหม่

6128 431780 00156896 นาย  ภูมมินทร์   บวัทอง กฟน.1 เชียงใหม่

6129 431837 00120221 นาง  วารุณี   ภูแม่นเขียน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6130 431845 00037436 นาย  วรจิตร   สาตะรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6131 431853 00233410 นาง  ศุลีมาศ   ส่งส่อง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6132 431861 00252545 นาย  สุนิตย ์  ศรีราช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6133 431879 00249227 นาย  กอ้งทิศ   แกว้ไทย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6134 431887 00225938 นาย  ณรงคศ์กัดิ   บุญเนือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6135 431895 00116684 นาย  สมศกัดิ   สิงห์ยศ กฟก.1 อยธุยา

6136 431926 00133121 น.ส.  สายฝน   ขาวผอ่ง สาํนกังานใหญ่

6137 431934 00219858 นาย  เมธี   ฮวบเจริญ สาํนกังานใหญ่

6138 431950 00010985 สิบเอก  นที   ณ บางชา้ง สาํนกังานใหญ่

6139 431976 00108257 นาย  พงษศ์กัดิ   พูลทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

6140 431992 00105368 นาย  วิรัตน์   ทดัเทียม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6141 432011 00003990 นาย  ชยัรัตน์   จีรธรรมโรจน์ กฟก.1 อยธุยา

6142 432053 00410628 นาง  หิรัญญา   จารุพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

6143 432061 00091537 นาย  ประพิศ   ศรีร่วมสอน กฟต.3 ยะลา

6144 432079 00070769 นาง  วราลกัษณ์   เขียนงาม กฟต.3 ยะลา

6145 432100 00199288 นาย  สมศกัดิ   สามารถ กฟต.1 เพชรบุรี

6146 432168 00232741 นาย  ธนพล   ธนสิทธิ สาํนกังานใหญ่

6147 432184 00204451 นาย  บุญทด   สาํเร็จดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6148 432192 00009950 นาย  สมสนั   สมานวงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6149 432215 00248617 นาย  เมษา   ลิมสุวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6150 432223 00159367 นาย  สุรเวศม ์  ทิพยอ์าสน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6151 432231 00214094 นาย  ชยัชนะ   แวงสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

6152 432249 00158543 นาย  จรัส   หงษส์า กฟฉ.3 นครราชสีมา

6153 432273 00079909 น.ส.  พสุมนต ์  โรมจะโป๊ะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6154 432299 00131547 นาย  นพดล   สุรโยธี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6155 432304 00193828 นาย  ธนัวา   นวลทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6156 432312 00067041 นาย  ศุภโชค   จนัทวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6157 432320 00208037 นาย  นภดล   บุญวจิิตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

6158 432338 00101778 นาย  สุรวฒัน์   วฒันสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6159 432354 00292420 นาย  ชวลิต   เจริญพร กฟน.3 ลพบุรี

6160 432362 00122714 นาย  สุรพล   มาเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

6161 432419 00160124 นาย  เสกสรรค ์  สุประภาส สาํนกังานใหญ่

6162 432427 00004473 นาย  ธรรมนูญ   เยน็ประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

6163 432443 00208041 นาง  นิตยา   เจริญรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6164 432469 00005924 นาย  วิญ ู   อุทยัผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

6165 432477 00030616 นาย  อภิสิทธิ   เสนาลยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6166 432485 00280849 นาย  อนุสรณ์   สุขพลาพร กฟฉ.3 นครราชสีมา

6167 432508 00128897 นาย  สมพงษ ์  บุตรดีศกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

6168 432524 00016977 นาง  บุตรศณี   ธนะมนั สาํนกังานใหญ่

6169 432540 00143019 นาย  บุญพา   บุญดาํ กฟต.3 ยะลา

6170 432558 00087031 นาย  ปัญญา   เนียมรัตน์ กฟต.3 ยะลา

6171 432566 00229405 นาย  จีระศกัดิ   สดาพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

6172 432574 00217783 นาย  วิชยั   ศึกษาการ กฟก.1 อยธุยา

6173 432582 00228522 นาง  สุจิตรา   ศรีระพล กฟฉ.1 อุดรธานี

6174 432590 00056698 นาย  ยศสรัล   จวงอินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6175 432605 00257822 นาง  สุวรรณา   บุญวิทยช์ยักุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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6176 432613 00234975 นาย  สมบติั   งามศิริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6177 432621 00056339 นาง  กรองจิต   จิระกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6178 432639 00049544 นาย  ไพศาล   เขียวรอด กฟน.3 ลพบุรี

6179 432655 00030498 นาง  บุหลนั   เสนาลยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6180 432663 00259088 นาย  พยงค ์  เศรษฐกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6181 432671 00143346 น.ส.  ณทัธร   วชัรเสถียร กฟก.2 ชลบุรี

6182 432689 00174157 นาย  พิมล   เอียมสาํอางค์ สาํนกังานใหญ่

6183 432697 00034729 นาย  เสริมศกัดิ   เอียมสาํอางค์ สาํนกังานใหญ่

6184 432702 00377256 นาย  ณรงคช์ยั   เรืองศกัดิเดชา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6185 432728 00118668 นาย  เพลิน   โกศล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6186 432752 00142263 นาง  ละมยั   ลิมปิจกัร์ กฟก.3 นครปฐม

6187 432760 00209974 นาย  ทวี   พึงคลาํ กฟก.3 นครปฐม

6188 432778 00220392 นาง  ศลิษา   เจริญศรี กฟก.1 อยธุยา

6189 432794 00136929 นาย  โกวิทย ์  ศรีพล กฟฉ.1 อุดรธานี

6190 432809 00010171 นาย  สนอง   รอบรู้ กฟฉ.1 อุดรธานี

6191 432841 00241829 นาย  ประทีป   ชาญมจัฉา สาํนกังานใหญ่

6192 432859 00047079 น.ส.  บุษกร   ทิพยาวตาร สาํนกังานใหญ่

6193 432875 00118872 น.ส.  จุติพร   แกว้กระจ่าง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6194 432883 00098739 นาย  สณธญา   บวัเกตุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6195 432891 00029295 นาย  พิรมย ์  รามอินทร์ กฟต.3 ยะลา

6196 432906 00029463 นาย  สาํรวย   ทองนุ่น กฟต.3 ยะลา

6197 432914 00324344 นาย  วีรศกัดิ   นวลมี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6198 432922 00163881 นาง  ภานุมาศ   ดว้งพิมพ์ สาํนกังานใหญ่

6199 432930 00057721 นาย  สุรศกัดิ   บุญโสดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6200 432956 00086635 นาย  ประสิทธิ   ชยัแกว้ กฟต.3 ยะลา
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6201 432964 00062055 นาย  ณรงค ์  เนียมบุญ กฟต.3 ยะลา

6202 432972 00136151 นาย  ทวนทิพย ์  ทิพรัตน์ กฟต.3 ยะลา

6203 433009 00281168 นาย  อนนัต ์  แสงอยู่ กฟก.2 ชลบุรี

6204 433017 00013115 นาย  ระพีพนัธ์   ชิตเกษร กฟก.1 อยธุยา

6205 433041 00156555 นาย  กิติ   อรัมสจัจากูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

6206 433059 00168827 นาง  สุธิดา   ยงิยง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6207 433067 00228986 นาย  เสกสรรค ์  สมสวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

6208 433083 00261750 วา่ที ร.ต.  ชิดชนก   นามวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6209 433091 00251749 นาย  พงษส์นัต ์  แกว้กรด กฟฉ.1 อุดรธานี

6210 433106 00283079 นาย  โชคชยั   พงษเ์สนา กฟฉ.1 อุดรธานี

6211 433114 00105409 นาย  สมคัร   ภูนาสอน กฟฉ.1 อุดรธานี

6212 433130 00176345 นาย  เฉลิมชยั   แยม้มณีชยั กฟก.3 นครปฐม

6213 433148 00179111 นาง  บงัอร   มีจนัเพชร กฟก.3 นครปฐม

6214 433156 00267988 นาย  พงศนาถ   พิทกัษเ์ฉลิมวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

6215 433172 00239575 นาง  เยาวดี   ทฬัหะวาสน์ กฟต.3 ยะลา

6216 433180 00290296 นาย  อนุพงศ ์  ทรรศวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6217 433198 00104144 นาย  ปรีชา   จนัทร์เทศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6218 433203 00278359 นาย  เศรษฐวุฒิ   พรหมคาํ กฟน.3 ลพบุรี

6219 433229 00037131 นาง  ดรรชนี   ปะมาละ กฟน.3 ลพบุรี

6220 433253 00043657 นาง  ฐานิสร   เพญ็สมบติั กฟน.2 พิษณุโลก

6221 433261 00255248 นาย  พงษศิ์ริ   ชีพสมุทร์ สาํนกังานใหญ่

6222 433279 00023017 นาย  พจน์   ปัทมดิลก สาํนกังานใหญ่

6223 433287 00200948 นาย  สมภพ   ศรีพฒันวรางกลู สาํนกังานใหญ่

6224 433300 00146176 นาย  สมพร   ทองสกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6225 433318 00109049 นาย  ณหสัพฒัน์   ขนุประดิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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6226 433342 00073917 นาง  สมหมาย   อินทีวร กฟก.1 อยธุยา

6227 433350 00070173 นาย  วีระกาญจน์   กลอยเทพ กฟก.2 ชลบุรี

6228 433368 00127782 นาย  เกรียงไกร   กบุณัฑิต กฟฉ.1 อุดรธานี

6229 433376 00060871 นาย  นเรศ   หิตจาํนงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6230 433384 00127687 นาย  อดุลยศ์กัดิ   เมืองไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

6231 433392 00281859 นาย  อรรถพล   สงขกุล สาํนกังานใหญ่

6232 433431 00196826 นาย  นครชยั   เชือเจด็ตน กฟน.1 เชียงใหม่

6233 433449 00091246 นาง  ชุลีพร   ราณีเวชช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6234 433457 00035507 นาย  วิทยา   เกิดศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

6235 433465 00234593 นาย  วิภาค   เขม็เพช็ร สาํนกังานใหญ่

6236 433538 00072157 นาย  สมชาย   ศรีใจสถาน กฟน.1 เชียงใหม่

6237 433546 00094026 นาย  ชาํนาญ   กิติเดช กฟน.1 เชียงใหม่

6238 433562 00184259 นาง  ระพีพรรณ   สีมา กฟน.3 ลพบุรี

6239 433570 00194701 นาย  รุ่งโรจน์   เหลก็หมืนไวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

6240 433588 00108243 นาย  มานิตย ์  สาระ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6241 433601 00236131 นาย  สมคิด   ลิมปารมี กฟต.3 ยะลา

6242 433669 00150072 นาย  สมบติั   ทองนอก กฟน.3 ลพบุรี

6243 433693 00257745 นาย  อาคม   เพง็มาวนั กฟน.1 เชียงใหม่

6244 433708 00173101 นาย  โฆสิต   สาสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

6245 433716 00082677 น.ส.  ธิดารัตน์   หวานดี กฟต.3 ยะลา

6246 433732 00079418 นาย  ชูชาติ   เกษนอก กฟฉ.1 อุดรธานี

6247 433740 00224637 นาย  วฒิุศกัดิ   เขม็ทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

6248 433758 00044912 นาย  สุดเขต   ภาคกหุลาบ กฟฉ.1 อุดรธานี

6249 433774 00180055 นาย  ศุภชยั   มีมงั กฟน.3 ลพบุรี

6250 433782 00186992 นาย  วีระศกัดิ   พวกยะ กฟต.1 เพชรบุรี
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6251 433790 00176131 นาย  อดุลย ์  วงษปั์ญญา กฟก.3 นครปฐม

6252 433805 00068265 น.ส.  สุวภา   แยปอง กฟน.3 ลพบุรี

6253 433821 00111175 นาย  ทิพากร   สืบโถพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

6254 433863 00241356 นาย  สมนึก   นิมนอ้ม กฟต.1 เพชรบุรี

6255 433871 00087372 นาย  วิชยั   บวัศรี กฟก.1 อยธุยา

6256 433897 00144706 นาง  ปุณยนุช   คามดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6257 433902 00058909 นาย  ชินกร   โยธา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6258 433910 00231868 นาย  จกัรกริช   ศรีบวัชุม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6259 433928 00039365 นาง  ณภทัร   บวัพิจิตร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6260 433936 00019252 นาง  วชิรปาณี   ญาณกิตติ สาํนกังานใหญ่

6261 433944 00098048 นาย  ประกอบ   วงศาสวสัดิ กฟต.3 ยะลา

6262 433952 00277999 นาย  ภาคภูมิ   ฉาํทวี สาํนกังานใหญ่

6263 433960 00008681 น.ส.  นภารัตน์   ปาลกะวงษ ์ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

6264 433994 00005560 นาย  พจน์   ยมสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6265 434013 00069043 นาย  จาํเริญ   กอบแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

6266 434021 00149338 นาย  กฤชนทั   บุญปัญญาโรจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

6267 434071 00101019 นาย  พิพฒัน์   จุฬาโอฬาร สาํนกังานใหญ่

6268 434097 00242520 นาย  ชูชาติ   พร้อมโกมล กฟก.3 นครปฐม

6269 434102 00158652 นาง  สุทิน   จิตร์เจริญ สาํนกังานใหญ่

6270 434110 00269235 นาย  พงศธ์ร   รักหลวง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6271 434128 00265722 นาย  ธีรธร   รักษเ์ถา สาํนกังานใหญ่

6272 434136 00034006 นาย  วิชยั   อินศรี กฟน.1 เชียงใหม่

6273 434144 00071165 นาง  ณฐัฏภคั   เนืองจาํนงค์ กฟก.2 ชลบุรี

6274 434152 00135137 นาย  ธวชั   มหาวงศนนัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

6275 434160 00067528 นาย  บรรหาร   จนัทร์บรรจง กฟน.1 เชียงใหม่
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6276 434178 00034224 นาย  ปกรณ์   ผาบไชย กฟน.1 เชียงใหม่

6277 434186 00168518 นาย  มานพ   ศรีกอน กฟน.1 เชียงใหม่

6278 434194 00041164 นาย  รังสิต   ทายะรังษี กฟน.2 พิษณุโลก

6279 434217 00195666 น.ส.  วาสนา   ขาํทวี กฟต.1 เพชรบุรี

6280 434225 00144097 นาย  สุวรรณ   แกว้นาคูณ กฟฉ.1 อุดรธานี

6281 434233 00266823 นาย  ชูชาติ   ผดุผอ่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6282 434241 00129152 นาย  คมสนั   บุญมา กฟฉ.1 อุดรธานี

6283 434259 00129857 น.ส.  รุ่งเพชร   จาํปาแพง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6284 434267 00175030 นาย  เอกชยั   เฑียรทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6285 434275 00137911 นาย  สุวฒัน์   พวงทวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6286 434283 00154753 นาย  สมบูรณ์   คาํจริง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6287 434291 00181479 นาย  ประเสริฐ   สุวรรณทรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6288 434306 00025073 นาย  วรเชษฐ ์  ยวงวิภกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

6289 434314 00153466 นาย  วลัลภ   คาํหมาย กฟฉ.1 อุดรธานี

6290 434322 00239470 นาย  พิลาส   ทองดีวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6291 434330 00223768 นาย  พฤกษ ์  คาํพรหม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6292 434348 00272612 นาย  วนัณรงค ์  ประเสริฐศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6293 434356 00138317 นาย  คมสนัต ์  กิตติภาณุกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6294 434364 00119991 นาย  นคร   ดอนนอก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6295 434372 00104112 นาย  สญัชยั   สุภาคาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6296 434380 00051466 น.ส.  โสภา   จีนเกา กฟฉ.3 นครราชสีมา

6297 434398 00181592 นาย  พูลศกัดิ   เห็นประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

6298 434411 00180087 นาย  กมนทตั   ทองเหลืองสุก กฟน.3 ลพบุรี

6299 434429 00182948 นาย  ภูกฤษ   สุขาบูรณ์ กฟก.3 นครปฐม

6300 434437 00065821 นาย  ปรัชญา   ตรีอินทอง กฟก.3 นครปฐม
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6301 434445 00178397 นาย  สาย   หงิมทิวา กฟก.3 นครปฐม

6302 434453 00091341 นาย  วิมาน   วทัธศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

6303 434534 00134731 นาย  กฤษณ์   นคัรา กฟต.3 ยะลา

6304 434542 00077234 นาง  สุพทันา   นุ่นทอง กฟต.3 ยะลา

6305 434550 00075496 นาย  ทกัษิณ   หอ้งโสภา กฟต.3 ยะลา

6306 434568 00177373 นาย  ณรงชยั   ช่วยแท่น กฟต.3 ยะลา

6307 434576 00281736 นาย  กิติพงษ ์  บุญมีประกอบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6308 434584 00290737 นาย  สมพร   เรืองแกว้ กฟต.3 ยะลา

6309 434607 00070569 นาย  สถิตย ์  จนัทร์ศรี กฟก.2 ชลบุรี

6310 434615 00240964 นาย  วชัรินทร์   พูลสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

6311 434631 00259860 นาง  กฤตยา   รัตนวิจารณ์ กฟก.2 ชลบุรี

6312 434665 00322201 นาย  ไพรวลั   หมวกลาว กฟก.1 อยธุยา

6313 434673 00255307 นาย  วาทิน   นาวายนต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6314 434681 00199533 นาง  สิริลกัษณ์   แผน่เงิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

6315 434699 00202568 นาย  สมัพนัธ์   ศรีวาสน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6316 434704 00079731 นาย  เรืองธนา   พละศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6317 434720 00011840 นาย  สมบติั   บุญเนือง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6318 434746 00188958 น.ส.  พิชญสิ์นี   ชยัวเิชียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

6319 434754 00184986 นาย  ปูรณ์   อนนัธศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6320 434762 00072325 น.ส.  สุภาพร   แสงจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6321 434788 00148805 นาง  พิกุล   เกิดดี กฟน.3 ลพบุรี

6322 434796 00159999 น.ส.  พินิษฐา   เคาวฤก กฟฉ.3 นครราชสีมา

6323 434801 00051107 นาง  พจนา   อาษาศึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

6324 434819 00134727 นาย  เกียรติศกัดิ   พรหมดนตรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6325 434827 00134327 นาย  วินยั   นิลกรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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6326 434835 00118763 นาย  องอาจ   พงศไ์ตรภูมิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6327 434843 00093602 นาง  จีราพร   ถาวร กฟต.1 เพชรบุรี

6328 434877 00102097 นาย  ทวีสิน   ยนืสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6329 434885 00063906 นาย  อาํนาจ   สายสม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6330 434908 00253228 นาย  อานุภาพ   ชาญมะเริง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6331 434916 00172232 นาง  สุภาพร   ศิริบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6332 434932 00343756 นาย  ชิษณุพงศ ์  สุทธิพงษป์ระชา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6333 434940 00120217 นาย  พิภพ   ผนัอากาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6334 434958 00040495 นาย  บุญชิต   ยลสาํอางค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6335 434966 00120271 นาย  ยงคย์ทุธ   พลราชม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6336 434974 00314642 นาง  สุภาภรณ์   โคตรพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6337 435001 00094503 นาย  เทียนชยั   บริสารคุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6338 435019 00040140 นาย  ชูศกัดิ   ยลอนนัต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6339 435027 00108011 นาย  ทนงศกัดิ   นอ้ยพรหม สาํนกังานใหญ่

6340 435035 00093048 นาง  กรุณา   อ่อนศรี กฟก.1 อยธุยา

6341 435069 00145857 นาย  พยงุศกัดิ   สองแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6342 435085 00076751 นาย  สายนัต ์  พนัธุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6343 435093 00087609 นาง  สุลีพร   วิธวาศิริ กฟก.1 อยธุยา

6344 435108 00215531 นาย  ชนินทร์   บาํเพญ็สุข กฟก.1 อยธุยา

6345 435116 00073985 นาย  ภารุจ   ทองศรี กฟก.1 อยธุยา

6346 435124 00028762 นาย  ประกอบ   เอกธีรมงคล กฟก.1 อยธุยา

6347 435132 00198787 นาย  นพดล   ภูก๊ก สาํนกังานใหญ่

6348 435140 00151319 นาย  ศราวธุ   ปุตามา สาํนกังานใหญ่

6349 435158 00012264 นาย  ณรงค ์  ขาํสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

6350 435166 00163168 นาย  วรา   บณัฑิตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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6351 435174 00032977 นาย  สมร   สดสร้อย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6352 435182 00032931 นาย  พิษณุ   เพมิสติ สาํนกังานใหญ่

6353 435190 00010258 นาง  บงัอร   เสนาวิน กฟน.3 ลพบุรี

6354 435205 00038305 นาง  นนัทวนั   ไชยเดช กฟฉ.1 อุดรธานี

6355 435213 00143037 นาย  สมมาตร   ปิติ กฟต.3 ยะลา

6356 435221 00200607 นาย  ณฐัชนนล ์  สิงหบริรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

6357 435239 00258678 นาย  สุพจน์   เหลืองอ่อน กฟก.2 ชลบุรี

6358 435247 00233688 นาย  มานิต   วารีขนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6359 435263 00166316 นาย  พิเชฐ   อรุณมาศ กฟก.3 นครปฐม

6360 435271 00286336 นาย  มานพ   นอ้ยแสง กฟน.3 ลพบุรี

6361 435289 00016436 นาย  ชิษณุพงศ ์  ยาวไิชย กฟน.1 เชียงใหม่

6362 435297 00133258 น.ส.  รัตนา   กลินขจร กฟก.1 อยธุยา

6363 435328 00207772 นาย  ถวิล   จ๊ะสิงห์ กฟน.1 เชียงใหม่

6364 435336 00059482 นาย  สุภชยั   แกว้มา กฟน.1 เชียงใหม่

6365 435394 00272999 นาย  ใจเทพ   วีระเดชดาํรงค์ กฟก.1 อยธุยา

6366 435433 00194656 นาย  แมน   คาํสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

6367 435467 00293503 นาย  บุษปเกตน์   หนองใหญ่ กฟต.1 เพชรบุรี

6368 435483 00143182 นาย  นะวงัค ์  ขาวเกือ กฟต.3 ยะลา

6369 435522 00272480 นาย  นิยม   กอ้นทอง กฟก.1 อยธุยา

6370 435530 00257381 นาย  สมหวงั   ไชยทิพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6371 435556 00229500 นาย  สาธิต   นพพลกรัง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6372 435564 00328316 นาย  พิชยั   ววิติรกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6373 435580 00082786 นาย  ศกัดิสิทธิ   ถนอมทรัพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6374 435598 00137743 นาง  สุจิตรา   แสงจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6375 435603 00275997 นาย  อนุรักษ ์  สตัยากูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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6376 435637 00116193 นาย  ณฐัพล   ชูราชวงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

6377 435645 00163859 นาย  อนุรัตน์   สญัญะรัตน์ สาํนกังานใหญ่

6378 435653 00173129 นาย  มานะ   ปานศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

6379 435687 00185223 นาย  สุรศกัดิ   นาเมือง กฟต.1 เพชรบุรี

6380 435695 00145984 นาย  ชุติกาญจน์   บุญพนัธ์ุ กฟต.3 ยะลา

6381 435700 00068401 นาย  อภิชิต   กาขนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

6382 435726 00151705 นาย  ราเมศว ์  พนัธ์ุชืน กฟก.1 อยธุยา

6383 435734 00249172 นาย  บุญช่วย   อาํไพกูลย์ กฟก.3 นครปฐม

6384 435742 00144829 นาย  พรพงษ ์  ทรัพยอ์มัพร กฟก.1 อยธุยา

6385 435750 00120380 นาย  สมศกัดิ   แกว้หาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6386 435768 00128651 นาย  ธรรมนูญ   เล่ห์กล กฟฉ.1 อุดรธานี

6387 435776 00144310 นาย  คมกริช   สิงห์เรือง กฟฉ.1 อุดรธานี

6388 435784 00261455 นาย  พฒันะ   หอ้งแซง กฟฉ.1 อุดรธานี

6389 435792 00120849 นาย  สุริยะ   วิศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

6390 435815 00233010 นาย  บวัยนี   มณีรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6391 435823 00154426 นาย  ธนกร   จิระบลกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6392 435831 00143532 นาย  ชยัสิทธิ   ชาญปรีชา กฟก.3 นครปฐม

6393 435849 00143514 นาย  สุทิน   บุญน่วม กฟก.3 นครปฐม

6394 435873 00272476 นาย  นฤนาท   คามเขต กฟก.1 อยธุยา

6395 435881 00203405 นาย  เสกสิทธิ   วงศคุ์ณ กฟน.1 เชียงใหม่

6396 435899 00405526 นาง  สุชีรา   สุขวฑัฒโก กฟน.1 เชียงใหม่

6397 435904 00144451 นาย  ครรชิต   มาละ กฟน.1 เชียงใหม่

6398 435912 00226293 นาย  ยงยทุธ   เชือเจด็ตน กฟน.1 เชียงใหม่

6399 435920 00308899 นาย  สมภร   นนัธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

6400 435938 00033587 นาง  อุระพิมพ ์  รุณจตุัรัส กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6401 435954 00184372 นาย  สมยศ   ขนัแขง็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6402 435962 00072507 นาย  ทเวส   พ่อกวา้ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6403 435970 00168463 นาย  เฉลิมชาติ   วงศบุ์รินทร์พาน กฟน.1 เชียงใหม่

6404 435988 00053363 นาย  สมชยั   ยกทวน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6405 435996 00119482 นาง  จิราวรรณ   อยูเ่จริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6406 436007 00237741 นาง  นภษร   พรสุทธิโกมล สาํนกังานใหญ่

6407 436031 00109312 นาย  ฤาเดช   ลิมกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6408 436049 00201794 นาย  วีระ   พรหมมาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6409 436057 00248930 นาย  สุนทร   ศกัดิสมบูรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6410 436073 00056939 นาย  พีระพล   แสงสุดตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6411 436099 00117321 นาย  ไตรภพ   ศรีเรือง กฟฉ.1 อุดรธานี

6412 436104 00106637 นาง  จุรีพร   นิติธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี

6413 436120 00253232 นาง  สุกญัญา   ตนัตยกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6414 436162 00065594 นาย  ยทุธชยั   ภู่สกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6415 436170 00163522 นาย  สามารถ   จิตรมานะศกัดิ กฟก.3 นครปฐม

6416 436188 00172478 น.ส.  สุรนีย ์  ศิลาสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

6417 436196 00111743 นาย  สมชาย   แกว้สมนึก กฟก.3 นครปฐม

6418 436201 00215945 น.ส.  ภชัลดา   ธนเมธภูวดล กฟก.3 นครปฐม

6419 436235 00087722 นาง  นงลกัษณ์   นอบนอ้ม กฟก.1 อยธุยา

6420 436243 00047560 นาย  ไกรศกัดิ   โสมเกษตรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6421 436269 00047542 นาย  สจัจา   สจัจะเวทะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6422 436277 00063279 นาย  สุริยะ   ภูอุทา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6423 436293 00039874 นาย  กฤษฎา   แกว้มีศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6424 436308 00158616 นาย  พิทกัษ ์  แกว้กลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6425 436316 00072575 นาย  สุรชยั   พยอมใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6426 436324 00260431 นาย  สุบิน   เขียวบุตร กฟน.1 เชียงใหม่

6427 436332 00169314 นาย  สกัรินทร์   แว่นแกว้ กฟก.1 อยธุยา

6428 436358 00125576 นาย  วลัลภ   ภทัรารักษ์ กฟก.3 นครปฐม

6429 436366 00183180 นาย  สมชาย   รืนประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

6430 436374 00187261 นาย  สงดั   มาตโห้ กฟก.3 นครปฐม

6431 436382 00060530 น.ส.  เสาวลกัษณ์   สุขแสงเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

6432 436390 00248085 นาย  อนุรักษ ์  พวัพนัธ์ุ กฟก.1 อยธุยา

6433 436413 00188067 นาย  สุขสรรพ ์  พนัพิพิธ กฟก.2 ชลบุรี

6434 436421 00307825 นาย  สุดทิวา   เพง็อินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

6435 436447 00119105 นาย  สถาพร   อยูเ่จริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6436 436455 00146330 นาง  ราตรี   ทองปัสโณว์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6437 436463 00158107 นาง  นฤมล   พรหมแท่น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6438 436471 00189609 นาย  ไพสิทธิ   วงศส์มุทร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6439 436489 00149560 น.ส.  พุทธชาด   นวลสกุล กฟต.3 ยะลา

6440 436497 00267188 นาง  สมจิตต ์  สืบสิงห์ กฟต.3 ยะลา

6441 436502 00060780 นาย  มาโนด   อินกงลาด กฟต.1 เพชรบุรี

6442 436510 00251585 นาย  สุเทพ   คลีแคลว้ กฟต.1 เพชรบุรี

6443 436528 00187352 นาย  ฉตัรชยั   พรหมรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

6444 436544 00144724 นาง  ดรุณี   เพิมผล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6445 436552 00088887 นาย  สุคนธ์   แพนพา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6446 436578 00105627 นาย  สุวฒัน์   พงษธ์นู กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6447 436586 00072470 นาย  นพดล   ธรรมรัตนารมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6448 436594 00149156 นาย  วีระศกัดิ   เสรีรัตนาคร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6449 436609 00172014 นาย  จาํลกัษณ์   ศรีสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6450 436625 00132002 นาย  เกรียงไกร   นามศิริพงศพ์นัธุ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6451 436633 00141562 นาง  วิภา   งามสมจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

6452 436641 00049794 นาย  บุญชู   พาริหาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6453 436659 00148928 นาย  อาํนาจ   พรหมเงิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

6454 436667 00042479 นาย  ยทุธนา   ใจทนนั กฟน.1 เชียงใหม่

6455 436675 00242057 นาย  ประวิทย ์  แกว้มีบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

6456 436706 00162780 นาย  สมเกียรติ   วรุิฬห์เวศมก์ลุ สาํนกังานใหญ่

6457 436730 00218202 นาย  จกัรกฤษณ์   สนัธนพิพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

6458 436748 00034860 นาย  ณฐัวฒัน์   คุม้วนั สาํนกังานใหญ่

6459 436756 00034779 นาย  พรเทพ   สุขขาํ สาํนกังานใหญ่

6460 436764 00000756 นาย  อาทิตย ์  เสรีกุล สาํนกังานใหญ่

6461 436772 00103293 นาย  พิระ   ปิติลุ กฟก.1 อยธุยา

6462 436780 00117953 นาย  ชยัวฒัน์   กายทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6463 436798 00085239 นาย  สุชาติ   ธูปหอม สาํนกังานใหญ่

6464 436803 00085257 นาย  พงศเ์ทพ   เพชรรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6465 436837 00243649 นาง  ณฐัธิดา   เปล่งขาํ กฟน.1 เชียงใหม่

6466 436845 00027043 นาย  สุรจิต   เหลืองอร่าม กฟน.2 พิษณุโลก

6467 436853 00027102 นาย  วีระพงษ ์  นาวีระ กฟน.3 ลพบุรี

6468 436879 00129984 นาย  ณฏัฐภทัร   พดับุบผา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6469 436887 00039256 นาย  หนูแกว้   ผลบุญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6470 436900 00049994 นาง  มุกดา   จนัทวติักลุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6471 436918 00112812 นาย  สุนทร   ผา่นพินิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6472 436926 00090254 นาย  สงวนพงษ ์  ชมภูจกัร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6473 436942 00272494 นาย  ขจรศกัดิ   มีฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา

6474 436992 00294363 นาย  นภากร   สืบสอน กฟก.2 ชลบุรี

6475 437037 00233274 นาง  สรินยา   ขนัติลาภาพนัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6476 437061 00262465 น.ส.  เบญจางค ์  อศัวภูมิ กฟน.3 ลพบุรี

6477 437095 00081780 นาย  ธงชยั   ตาลดง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6478 437118 00131583 นาย  นิคม   พ่อคา้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6479 437126 00142077 น.ส.  พิมพย์าดา   มีหนองหวา้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6480 437134 00242516 นาย  กิตติ   แสนประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

6481 437168 00157074 นาย  กฤษดา   นงนุช กฟต.1 เพชรบุรี

6482 437176 00076460 นาย  เอกชยั   สินทอง กฟก.2 ชลบุรี

6483 437184 00139331 นาย  ศรีชล   โรจนพร กฟก.2 ชลบุรี

6484 437192 00219630 นาย  พีระวิทย ์  เมธีวีระสกุล กฟก.2 ชลบุรี

6485 437231 00230703 นาง  ปรานอม   อินทร์โต กฟฉ.3 นครราชสีมา

6486 437249 00257363 นาย  ประกิต   ประทุมชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

6487 437257 00202390 นาย  อรินทร์   รัตนรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6488 437265 00285126 น.ส.  ฉนัทนา   ไสยกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6489 437273 00010935 นาย  อาณติั   อมัรามร สาํนกังานใหญ่

6490 437304 00264394 นาย  ยทุธศิลป์   เอมเปรมศิลป์ สาํนกังานใหญ่

6491 437370 00098389 นาย  พฤฒิ   บวัทอง กฟต.3 ยะลา

6492 437396 00174420 นาย  สิทธิชยั   สรเดช กฟน.3 ลพบุรี

6493 437401 00211250 นาง  คนัธรส   สิริศกัดิโกศล สาํนกังานใหญ่

6494 437419 00173806 นาย  อดิศกัดิ   ทองโขนง สาํนกังานใหญ่

6495 437469 00015026 นาย  ศกัดา   ไตรยงวานิช กฟก.1 อยธุยา

6496 437508 00193200 นาย  กนก   หมายมนั สาํนกังานใหญ่

6497 437516 00225247 น.ส.  ขนิษฐา   สุทธิเสวนัต์ สาํนกังานใหญ่

6498 437540 00170676 นาย  วชัรินทร์   เยน็ชุ่ม สาํนกังานใหญ่

6499 437566 00121954 นาย  อุทยั   สุริยชยั สาํนกังานใหญ่

6500 437590 00202190 นาย  สมาน   เชยสูงเนิน สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6501 437621 00182239 นาง  วรรณภา   ดอกแยม้ สาํนกังานใหญ่

6502 437647 00058977 นาย  ไกรฤกษ ์  ภคัเกษม กฟน.1 เชียงใหม่

6503 437655 00005615 นาง  เบญจมาศ   นาคนั สาํนกังานใหญ่

6504 437671 00173983 นาย  ประเสริฐ   สิงห์ลอ สาํนกังานใหญ่

6505 437689 00039751 นาง  ภรภทัร   ยมิแยม้ สาํนกังานใหญ่

6506 437702 00341213 นาย  ราชนั   กาํจดัภยั กฟก.2 ชลบุรี

6507 437710 00123160 นาย  ธวิทย ์  ขาํลอย กฟก.2 ชลบุรี

6508 437744 00038496 นาย  ฉตัรชยั   เดชหามาตร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6509 437752 00241110 น.ส.  รัชนีกร   แสงเดือน กฟฉ.1 อุดรธานี

6510 437760 00025023 นาย  สุรศกัดิ   ทอนมณี กฟฉ.1 อุดรธานี

6511 437786 00226198 นาย  กฤษณ์   อุนจะนาํ กฟน.1 เชียงใหม่

6512 437809 00069093 นาย  อนุรุทธ   ปัญญาใส กฟน.1 เชียงใหม่

6513 437817 00217583 นาย  ประจกัษ ์  เต๊ะขนัหมาก กฟน.3 ลพบุรี

6514 437825 00125908 นาง  มีจง   จนัทร์เกษม กฟน.3 ลพบุรี

6515 437833 00246160 นาย  สุรเจตน์   เนืองอมัพร สาํนกังานใหญ่

6516 437841 00087790 นาย  ศกัดิดา   ขาวสกุณี กฟก.1 อยธุยา

6517 437867 00384273 นาย  นิคม   ขนัจิตร กฟก.1 อยธุยา

6518 437875 00109003 นาย  ธีรพงษ ์  นวลใย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6519 437891 00233997 นาย  นิติธรรม   ช่วงเวฬุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

6520 437906 00019266 น.ส.  กมลพรรณ   ชยัสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

6521 437914 00290246 นาย  เลิศฤทธิ   ปีมะสาร กฟน.1 เชียงใหม่

6522 437922 00151600 นาย  สุรศกัดิ   เขือนคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

6523 437930 00059232 นาย  ทรงเดช   คาบเพช็ร กฟน.1 เชียงใหม่

6524 437956 00235953 นาง  ประภสัสร   นรินทร์พงษ์ กฟก.1 อยธุยา

6525 438041 00197363 นาย  นภา   นรภาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6526 438083 00176531 นาย  สมศกัดิ   องักินนัท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6527 438091 00045122 นาย  สมพร   พรรณรัตน์ กฟต.3 ยะลา

6528 438106 00248194 นาย  วฒิุพงษ ์  เทียงภาษา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6529 438114 00239402 นาย  ประสิทธิ   รัตนบุรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6530 438122 00024786 นาย  ธเนศ   เสรีกลุ สาํนกังานใหญ่

6531 438130 00221625 นาย  วรพงษ ์  อว้นลาํ สาํนกังานใหญ่

6532 438148 00002962 นาย  เดชวฒิุ   มุกดาพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

6533 438156 00035052 นาย  สามารถ   กลมกล่อม สาํนกังานใหญ่

6534 438172 00289920 นาย  โรจนินทร์   วรจิรายพุฒัน์ สาํนกังานใหญ่

6535 438180 00163786 นาย  สมยศ   เฉลยวรรณ สาํนกังานใหญ่

6536 438198 00193173 นาย  บรรพต   ตนัเปรมวงศ์ สาํนกังานใหญ่

6537 438229 00234743 นาย  ปัญญา   เอกตาแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

6538 438237 00195761 นาย  กษิภณ   กลุมงคล สาํนกังานใหญ่

6539 438245 00043443 นาย  บญัชา   ใจทาน กฟฉ.1 อุดรธานี

6540 438253 00139890 นาย  ปวริศ   ใหม่เอียม สาํนกังานใหญ่

6541 438295 00173674 นาย  สมศกัดิ   ใจคง สาํนกังานใหญ่

6542 438342 00240873 นาย  มรกต   แจง้สุข กฟน.3 ลพบุรี

6543 438350 00258864 นาย  บูรพา   กลุสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

6544 438376 00019084 นาย  ชาลี   เกตุเอียม กฟก.2 ชลบุรี

6545 438392 00135541 นาย  ธีระพงษ ์  จนัทร์ขนุ กฟน.3 ลพบุรี

6546 438407 00125453 วา่ที ร.ต.  กนัตพฒัน์   ทองคาํ กฟน.3 ลพบุรี

6547 438423 00042865 น.ส.  จุฑามาศ   กอ้งไตรภพ กฟน.1 เชียงใหม่

6548 438431 00108148 นาย  สิทธิศกัดิ   จึงชยัฑวงักลู กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6549 438449 00091250 นาย  อมรเทพ   ทุมมากรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6550 438465 00250943 นาย  พนมพนารักษ ์  ภู่ระหงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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6551 438481 00110874 นาย  สมบติั   มณีจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6552 438512 00133585 นาย  อนุพนัธ์   เจษฎาพรภิญโญ กฟก.3 นครปฐม

6553 438520 00361421 นาย  เดชา   กองแสงศรี กฟก.3 นครปฐม

6554 438538 00259406 นาย  สามารถ   ศรีฟัก กฟก.3 นครปฐม

6555 438562 00230876 นาย  วีระชยั   ปรุงนิยม กฟก.1 อยธุยา

6556 438570 00265754 นาง  จีระนนัท ์  พลเขต กฟฉ.1 อุดรธานี

6557 438596 00131610 นาย  พิชยั   ผลานิสงฆ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6558 438601 00049821 นาย  ญาณพล   ฤทธิวชัร กฟฉ.3 นครราชสีมา

6559 438619 00049776 นาย  นาํศาสตร์   รัฐสมุทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

6560 438651 00152947 น.ส.  วิไลลกัษณ์   อินทรทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6561 438669 00072452 นาย  มงคล   ดาํเอียมดี กฟก.1 อยธุยา

6562 438677 00238042 นาง  ตอ้งตา   เอียจะบก กฟฉ.3 นครราชสีมา

6563 438685 00183108 นาย  นุกูล   สทา้นวตัร์ กฟก.3 นครปฐม

6564 438708 00236286 นาย  อาํนาจ   รู้เสงียม กฟก.3 นครปฐม

6565 438716 00147722 นาย  เพช็ร   พูลเพิม กฟก.3 นครปฐม

6566 438724 00028485 นาย  ไพรัช   ธญัญเจริญ กฟก.3 นครปฐม

6567 438732 00205807 นาย  สมชาย   แป้งคุณญาติ กฟก.3 นครปฐม

6568 438740 00143778 นาย  มนตรี   มีสาวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

6569 438758 00117799 นาย  ชูชาติ   จนัทร์วิชยั กฟก.3 นครปฐม

6570 438766 00193705 นาย  สมยศ   สงวนรักษา กฟก.3 นครปฐม

6571 438790 00182934 นาย  ธรรมรัตน์   คเชนทร์ชยั กฟก.3 นครปฐม

6572 438805 00261546 นาย  ประวิท   กรังพานิชย์ กฟก.3 นครปฐม

6573 438821 00081685 นาย  มานิต   รักทรงธรรม กฟก.3 นครปฐม

6574 438863 00028594 นาย  ถาวร   ช่วยพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6575 438871 00117117 นาย  อภิเชษฐ   เพง็แพ่ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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6576 438889 00248976 นาย  สาโรช   มากจริง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6577 438897 00097783 นาย  ประพนธ์   พลรักษ์ กฟต.3 ยะลา

6578 438902 00240996 นาย  เมธา   นุ่นละออง กฟต.3 ยะลา

6579 438910 00030234 นาย  นนัธวฒัน์   สาลยั กฟต.3 ยะลา

6580 438928 00082718 นาง  อรุณี   เหมทานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6581 438936 00180946 นาย  ไพโรจน์   ชุมสุข กฟต.3 ยะลา

6582 438960 00092242 นาย  วีระพงศ ์  ชูรอด กฟต.3 ยะลา

6583 438978 00092092 นาย  ชาญวทิย ์  ดาํสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

6584 438986 00062087 นาย  ฉตัร   การุณกิจ กฟต.3 ยะลา

6585 438994 00091741 นาย  สมศกัดิ   วนสุนทร กฟต.3 ยะลา

6586 439005 00277785 นาง  วาสนา   เปรมศริน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6587 439013 00192145 นาง  รัชนี   ช่วยสงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6588 439021 00248980 นาย  ทวีป   จุลพงษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6589 439039 00284134 นาง  สุนนัทา   สินไชย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6590 439047 00152715 นาย  สมพร   ประเสริฐ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6591 439063 00211191 นาย  สิงห์ทอง   สะทา้นวตัร สาํนกังานใหญ่

6592 439089 00181233 นาย  สมใจ   มงคลมล สาํนกังานใหญ่

6593 439097 00022770 นาย  ประภาส   เพญ็จนัทร์ สาํนกังานใหญ่

6594 439102 00015030 นาย  วฒิุชยั   ไลเ้ลิศ กฟต.1 เพชรบุรี

6595 439110 00014266 น.ส.  ภทัรารัตน์   ลาํเลิศธนารัตน์ สาํนกังานใหญ่

6596 439128 00104817 นาง  ภาวินี   นนทส์าย สาํนกังานใหญ่

6597 439136 00160083 นาย  อสัฎาศ ์  จาํปา สาํนกังานใหญ่

6598 439178 00212288 นาย  ธีระศกัดิ   ไชยนาพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

6599 439194 00125667 นาย  ชวลิต   เถาวทิ์พย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6600 439233 00213816 นาย  จีรศกัดิ   เม่นเอียม สาํนกังานใหญ่
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6601 439241 00116620 นาย  สุชาติ   ขาวมะลิ กฟก.1 อยธุยา

6602 439267 00060453 นาย  นิมิตร์   บุญคุม้ กฟก.1 อยธุยา

6603 439275 00117062 นาย  วีรพนัธุ์   กมลลาวณัย์ กฟก.1 อยธุยา

6604 439283 00116943 นาย  เกรียงศกัดิ   จรรยารัตน์ กฟก.1 อยธุยา

6605 439291 00210159 นาย  อุทยั   กิตติวรรธโนทยั กฟก.1 อยธุยา

6606 439306 00250393 นาย  สมชาย   เฉียงจะโปะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6607 439314 00011886 นาย  อาํนาจ   เกษรบวั กฟฉ.3 นครราชสีมา

6608 439330 00132634 นาง  ศิขริน   ตรีกิจจานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6609 439348 00177955 นาย  นโรตม ์  ยวุนะเตมีย์ กฟก.3 นครปฐม

6610 439356 00269780 นาย  ชาตรี   เลก็ลบั กฟก.3 นครปฐม

6611 439372 00205502 นาย  ประธาน   สุขหอม กฟก.3 นครปฐม

6612 439398 00213098 นาย  วนัชยั   เอียวสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

6613 439403 00225574 นาย  เฉลิมวฒิุ   ทองมว้น กฟก.3 นครปฐม

6614 439429 00082304 นาย  อุทยั   ลอ้มวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

6615 439437 00211137 นาย  อนุชา   วงษง์าม กฟก.1 อยธุยา

6616 439445 00263643 นาย  สุเมธ   เลิศชยั กฟก.1 อยธุยา

6617 439453 00069948 นาย  สมศกัดิ   กองสมบติั กฟก.1 อยธุยา

6618 439479 00211373 น.ส.  วารุณี   หมืนจิตนอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

6619 439487 00274787 นาย  พิชยั   บุญญตา กฟต.1 เพชรบุรี

6620 439495 00259410 นาย  ธรรมรงค ์  เกษหอม กฟต.1 เพชรบุรี

6621 439518 00227649 นาย  สุรินทร์   เกลียงประดิษฐ์ กฟต.3 ยะลา

6622 439526 00206162 นาย  นพพงษ ์  ไชยชนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6623 439550 00267142 น.ส.  วนัดี   สารสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

6624 439568 00179157 นาย  เริงชยั   บุญคุม้ครอง กฟน.1 เชียงใหม่

6625 439576 00178006 นาย  อนนัต ์  หนูอินทร์ กฟก.3 นครปฐม
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6626 439584 00150418 นาย  เทอดไทย   จนัทร์เพญ็ กฟก.3 นครปฐม

6627 439592 00278822 นาย  ธนาเดช   ดิษยคุณากุล กฟก.3 นครปฐม

6628 439607 00182857 นาย  จารุ   อุปการดี กฟก.3 นครปฐม

6629 439615 00252113 นาย  วิชาญ   อยูบุ่ญศรี กฟก.3 นครปฐม

6630 439623 00235921 นาย  สมโภชน์   นางแยม้ กฟก.3 นครปฐม

6631 439649 00160742 นาย  นนัทพงษ ์  หาญสุริย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6632 439657 00106019 นาย  เทพไชยา   ต่อพล กฟฉ.1 อุดรธานี

6633 439665 00037777 นาย  อภิชาติ   พรหมพินิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

6634 439673 00138517 นาย  สนนั   ถนอมทรัพยก์ุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

6635 439681 00188649 นาย  ชยัยะ   ยงัมี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6636 439720 00107429 นาย  สุนทร   ศรีมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

6637 439738 00199892 นาย  สายฝน   นอบสาํโรง กฟก.1 อยธุยา

6638 439746 00283974 นาย  นราธิป   ธิติพนัธ์พงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6639 439754 00134759 นาย  เบญจะ   พรประสาท กฟต.1 เพชรบุรี

6640 439770 00231890 นาย  ทวี   เอมโอษฐ์ กฟต.1 เพชรบุรี

6641 439788 00194410 นาย  ชยัพฤกษ ์  แซ่ฉวั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6642 439801 00028580 นาย  ปรีชา   จนัษร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6643 439819 00131197 นาย  สมศกัดิ   พนัชนะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6644 439827 00119828 นาย  วิบูลย ์  เชยสุขจิตต์ สาํนกังานใหญ่

6645 439835 00131024 นาง  เสริมศรี   ดาํเอียมดี กฟก.1 อยธุยา

6646 439885 00193214 นาย  สราวธุ   นาดี กฟน.1 เชียงใหม่

6647 439908 00265590 นาย  อาํพล   บวัใส กฟน.1 เชียงใหม่

6648 439916 00152288 นาย  ศรายทุธ์   สวยราช กฟน.1 เชียงใหม่

6649 439924 00033537 นาย  สมคิด   กนัทร กฟน.1 เชียงใหม่

6650 439932 00069439 นาย  สิทธิกร   ศรีพราย กฟน.1 เชียงใหม่
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6651 439966 00003736 นาย  จุมพล   แกว้ยมิ สาํนกังานใหญ่

6652 439974 00301247 นาย  วิเชียร   จาํเนียรสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

6653 439982 00227271 นาย  วิจิตร   ราชิวงศ์ สาํนกังานใหญ่

6654 439990 00279828 นาย  สมศกัดิ   โพธิทอง สาํนกังานใหญ่

6655 440006 00043425 นาย  อริยะ   ชิณวงศ์ สาํนกังานใหญ่

6656 440014 00086035 สิบเอก  สมบติั   ปวนทา กฟน.1 เชียงใหม่

6657 440022 00164005 นาย  ศกัดิพงศ ์  ธูปมงคล กฟน.3 ลพบุรี

6658 440030 00167780 นาย  โอภาส   บุตรบรรเทิง สาํนกังานใหญ่

6659 440048 00043570 นาย  วิจารณ์   เยน็ใจ กฟก.1 อยธุยา

6660 440056 00226748 นาย  ธรรมนูญ   จนัทสร สาํนกังานใหญ่

6661 440064 00085893 วา่ที ร.ต.  ณิพิฐพนธ์   เพิมผล สาํนกังานใหญ่

6662 440103 00164146 นาย  ศิริ   เครือวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6663 440137 00043461 นาย  สรศาสตร์   ไทยแท้ สาํนกังานใหญ่

6664 440145 00118022 นาย  กฤษฎา   ผอ่งแผว้ สาํนกังานใหญ่

6665 440161 00023221 นาง  กฤษณา   เป้ารุ่ง สาํนกังานใหญ่

6666 440179 00291929 นาย  กิติศกัดิ   วยันิพลี กฟต.3 ยะลา

6667 440200 00209574 นาย  เสมอ   อินทร์รองพล กฟน.3 ลพบุรี

6668 440284 00132739 นาย  ณฐัวฒัน์   ธนภาจินตานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6669 440292 00253555 นาย  สุรเดช   ฉายศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6670 440307 00249990 นาย  ถาวร   เวชไสย กฟฉ.3 นครราชสีมา

6671 440331 00050147 นาย  ศกัดิศรี   นาคมุนี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6672 440349 00172082 นาย  ชยัยทุธ   เลาห์ทวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6673 440365 00211173 นาย  ภุชงค ์  อมิตรพ่าย กฟก.1 อยธุยา

6674 440373 00157147 นาย  บลัลงัก ์  พิทกัษส์งคราม กฟก.1 อยธุยา

6675 440399 00107465 นาย  ประจวบ   ผลสนัต์ กฟก.1 อยธุยา
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6676 440412 00293521 นาย  พงษศ์กัดิ   เจริญพานิช กฟต.3 ยะลา

6677 440420 00118395 นาย  วิชา   โสขะรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6678 440438 00149615 นาย  พงษศ์กัดิ   แข่งขนั กฟต.3 ยะลา

6679 440454 00097892 นาง  สุริยาพร   ไชยมาตร กฟต.3 ยะลา

6680 440462 00077557 นาย  นิคม   เจริญศิริวรวฒิุ กฟต.3 ยะลา

6681 440470 00240332 นาย  นิพนธ์   จนัทร์ปรุง กฟต.1 เพชรบุรี

6682 440488 00037004 นาง  พรเพญ็   จตุราบณัฑิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6683 440496 00253800 นาย  สุรพร   พนัธุรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6684 440519 00120003 นาย  ประสิทธิ   วงศช์าลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6685 440527 00254365 นาย  อาํพร   ศรีลา กฟฉ.3 นครราชสีมา

6686 440535 00213252 นาย  สุภาส   อภิวฒัน์วราวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

6687 440543 00205966 นาย  ปัญญา   ปิตะโหตร์ กฟก.2 ชลบุรี

6688 440569 00196458 นาย  สาํรวย   เหมมาลา กฟก.2 ชลบุรี

6689 440577 00070587 นาย  ทศพร   ผาติสุวณัณ กฟก.2 ชลบุรี

6690 440585 00198614 นาย  วรกิตติ   แยม้บู่ สาํนกังานใหญ่

6691 440593 00092397 นาย  ชยัวฒัน์   พุฒชืนบาน กฟก.2 ชลบุรี

6692 440608 00008677 นาย  อาํนวย   ปานขาว สาํนกังานใหญ่

6693 440616 00010721 นาย  ธีระศกัดิ   พรหมคุณ สาํนกังานใหญ่

6694 440632 00005174 นาย  สากล   ทองไชย สาํนกังานใหญ่

6695 440640 00027148 นาย  ประชา   บุญกลาํ กฟน.3 ลพบุรี

6696 440682 00028271 นาย  ปริญญา   อุประ กฟน.1 เชียงใหม่

6697 440690 00252822 นาย  นิยม   ศิริ กฟต.3 ยะลา

6698 440705 00030193 นาย  สุริยาวธุ   อาจหาญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6699 440739 00149279 นาย  เสนาะ   กวงแหวน กฟน.1 เชียงใหม่

6700 440747 00062291 น.ส.  จนัยาพร   สาจาํปา กฟฉ.1 อุดรธานี
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6701 440755 00124148 นาง  สิริรัตน์   ภูผวิเดือน กฟฉ.1 อุดรธานี

6702 440763 00124075 นาย  นรินทร์   นรัฐกิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

6703 440771 00146744 นาย  บุญศิริ   โปร่งจิตต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6704 440789 00280249 นาง  วรัญญา   บญัญติั กฟก.3 นครปฐม

6705 440797 00180582 นาย  ศกัดิดา   จาํปาเป็น กฟก.3 นครปฐม

6706 440802 00220201 นาย  วรัธน์   ดีระพฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

6707 440810 00054664 นาย  วิททมล   มีสุทธิ กฟก.1 อยธุยา

6708 440828 00280758 นาย  สมชาย   อกัษรภกัดิ กฟต.3 ยะลา

6709 440836 00173460 วา่ที ร.ต.  วิจิตร   พูลสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6710 440844 00234002 นาย  เฉลิมพงษ ์  มณีโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6711 440917 00215022 นาย  นิพนธ์   เขม็กลดั กฟก.1 อยธุยา

6712 440933 00203778 นาย  ทรงชยั   พรหรรษาวิจิต กฟก.3 นครปฐม

6713 440983 00186510 นาย  อภิชาติ   วฒันะจนัทรกุล กฟน.1 เชียงใหม่

6714 440991 00082681 นาย  อุสาห์   สิงห์ดาํ กฟต.3 ยะลา

6715 441002 00029459 นาย  สมโชค   กลินมณี กฟต.3 ยะลา

6716 441010 00254492 นาย  พิทยา   เชือช่วยชู กฟต.3 ยะลา

6717 441028 00072634 น.ส.  กรัณฑรัตน์   ภู่ทอง กฟต.1 เพชรบุรี

6718 441036 00014020 นาง  วิไลลกัษณ์   พงศสุ์พพตั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6719 441052 00137161 นาย  ณรงคเ์ดช   กงบุราณ กฟฉ.1 อุดรธานี

6720 441060 00068451 นาย  วินยั   ตงัศรี กฟน.3 ลพบุรี

6721 441086 00068392 นาย  สมเกียรติ   กศุลวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

6722 441094 00150090 นาย  สรรคช์ยั   คุม้ไพฑูรย์ กฟน.3 ลพบุรี

6723 441109 00093343 น.ส.  อญัชญั   อมัพะเศวต กฟน.1 เชียงใหม่

6724 441141 00099480 นาง  อรัญญา   วงศก์วิน กฟก.1 อยธุยา

6725 441159 00040245 นาย  บุญศรี   มานะดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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6726 441167 00039424 นาย  สิงห์โต   สริมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

6727 441175 00132507 นาย  สรัตถ ์  กิงแกว้ กฟก.1 อยธุยา

6728 441183 00361699 นาย  สุทธิวงศ ์  กงจกัร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6729 441206 00064184 นาย  สญัญา   นนัตะสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6730 441214 00227526 นาย  ประภาส   คาํบุญเรือง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6731 441222 00186742 นาย  เมธากร   อภิลกัษณชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

6732 441230 00168877 นาย  ทวีสิทธิ   พยคัฆพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6733 441248 00172446 นาย  เอนก   แกว้ลอยฟ้า กฟก.3 นครปฐม

6734 441256 00100231 น.ส.  ดวงนภา   บรรเลง กฟก.1 อยธุยา

6735 441264 00340671 นาย  วิเชษฐ ์  หอ้งสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

6736 441272 00260463 นาย  ยทุธพงษ ์  ปุ้ยพนัธวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

6737 441298 00013856 นาย  เมธา   ลิหก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6738 441303 00240073 นาย  สมคิด   เหียมหาญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6739 441311 00218016 นาย  นฏัพร   ภิรมยาภรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6740 441329 00053204 นาง  รุ่งฤดี   ลิขิตธาํรงกวิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6741 441337 00078612 นาย  กฤษดา   นิมนวลรัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

6742 441345 00201435 นาย  พรวศิิษฏ ์  ลอ้ไชยพร กฟก.3 นครปฐม

6743 441353 00133549 นาย  สุธี   ศรีนวล กฟก.3 นครปฐม

6744 441379 00224423 นาง  ณฐัวดี   ชาวบา้นกร่าง สาํนกังานใหญ่

6745 441387 00148687 นาย  อนนท ์  ชะตางาม สาํนกังานใหญ่

6746 441418 00059991 น.ส.  อรนุช   มณีรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

6747 441426 00221320 นาย  ศกัดา   แอตาล กฟต.1 เพชรบุรี

6748 441434 00152242 นาย  เสฏฐวุฒิ   ณ นคร กฟก.1 อยธุยา

6749 441442 00199274 นาย  สมบูรณ์   ไชยสุภา กฟต.1 เพชรบุรี

6750 441450 00292511 นาย  ชยัวฒัน์   พลกาํจร สาํนกังานใหญ่
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6751 441476 00165815 นาย  สมคิด   ยลประสงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6752 441484 00184736 นาย  สุริยา   นครขวาง กฟฉ.1 อุดรธานี

6753 441492 00286481 นาย  สมคิด   ทาเอือ กฟน.3 ลพบุรี

6754 441507 00272880 น.ส.  สายทอง   ธานี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6755 441581 00197131 นาย  ไพฑูรย ์  ศรีแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

6756 441599 00069457 นาง  ประภสัสร   ชืนจิตตศิ์ริ กฟน.1 เชียงใหม่

6757 441604 00276189 นาย  ไพรวลัย ์  โอกาศ กฟก.3 นครปฐม

6758 441612 00215868 นาง  วราภรย ์  แสนโคตร กฟก.1 อยธุยา

6759 441620 00060067 นาย  สมศกัดิ   จรูญโชคอนนัต์ กฟก.1 อยธุยา

6760 441638 00055006 นาย  อภิชาติ   เจริญธรรม กฟก.1 อยธุยา

6761 441646 00187443 นาย  วสนัต ์  พุ่มเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

6762 441654 00239161 น.ส.  อารีย ์  ตงักาํเนิดพร สาํนกังานใหญ่

6763 441662 00200748 นาย  อมัพร   พลเยยีม กฟต.3 ยะลา

6764 441670 00102174 นาย  นิวฒัน์   สตัรัตน์ กฟต.3 ยะลา

6765 441701 00127073 น.ส.  ภทัร์วริศรา   เนืองสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

6766 441719 00098684 นาย  ประสาร   เอียดคง กฟต.3 ยะลา

6767 441727 00077202 นาย  ธีระชยั   รักษาพราหมณ์ กฟต.3 ยะลา

6768 441735 00221384 นาง  กาญจน์ชิตา   วรรณทอง กฟต.1 เพชรบุรี

6769 441751 00161057 นาง  อมัพร   เลาห์ทวี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6770 441777 00286895 นาย  ยงยทุธ   ปอดบุตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6771 441785 00279541 นาย  วิษณุ   มาศเพิมพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6772 441793 00189295 จสอ.  มลทน   ภูมิพฤกษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

6773 441808 00014402 นาย  เนาวรัตน์   ประสาจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

6774 441816 00014393 นาย  สายรัตน์   นาถาบาํรุง สาํนกังานใหญ่

6775 441832 00173901 น.ส.  ธนชัพร   นุ่นเสง้ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6776 441840 00272321 นาย  อริณชยั   กระจกเหลียม กฟก.1 อยธุยา

6777 441858 00272080 นาย  จิรชาติ   บูรณสิงห์ กฟก.3 นครปฐม

6778 441874 00117008 นาย  วิโรจน์   พวงเงิน กฟก.1 อยธุยา

6779 441882 00238983 นาย  ยงยทุธ   เรืองสุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

6780 441890 00107447 นาย  ยงยทุธ   นอบนอ้ม กฟก.1 อยธุยา

6781 441905 00262760 นาย  เจริญ   สุวรรณรัศมี กฟต.3 ยะลา

6782 441913 00253105 นาย  ราเชน   เจียนเซ่ง กฟต.3 ยะลา

6783 441921 00216232 นาย  พฒันพงษ ์  เหลืองวิลยั กฟน.3 ลพบุรี

6784 441939 00057185 นาง  พรพสันนัท ์  บุญญเจริญชยั กฟน.3 ลพบุรี

6785 441947 00120871 น.ส.  พชรพรรณ   ทองใบ กฟก.1 อยธุยา

6786 441955 00163463 นาย  คณกร   มงคลรัตนกาล กฟก.3 นครปฐม

6787 441971 00236018 นาย  ดอนจนัทน์   จนัทโชติ กฟก.2 ชลบุรี

6788 441997 00014270 น.ส.  อาภรณ์   ตงักาํเนิดพร สาํนกังานใหญ่

6789 442008 00420439 นาง  ปาริชาต ์  อุบลวรรณรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

6790 442016 00232278 นาย  นพรัตน์   พึงพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

6791 442032 00172705 นาย  สมศกัดิ   สร้อยสุข กฟก.3 นครปฐม

6792 442040 00277735 นาย  ประจวบ   มณีวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6793 442058 00027370 นาย  เผด็จ   เกิดโชค กฟฉ.3 นครราชสีมา

6794 442066 00012141 นาย  ชูศกัดิ   ใยกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

6795 442074 00253791 นาย  สมพล   ศิริบูรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6796 442082 00243421 นาง  สมบูรณ์   นิยมเจริญ กฟต.3 ยะลา

6797 442090 00262788 นาย  บณัฑิต   แวดอเล๊าะ กฟต.3 ยะลา

6798 442105 00127005 น.ส.  ระเบียบ   พงศเ์วช กฟต.3 ยะลา

6799 442113 00233751 น.ส.  สวลี   รักษาวงศ์ กฟต.3 ยะลา

6800 442139 00256062 นาย  สมยศ   ดีพรม กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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6801 442155 00114628 นาง  รดา   กฤตยโสภณ กฟก.3 นครปฐม

6802 442171 00269453 นาย  อนุชิต   สิริภทัทรานนท์ กฟก.3 นครปฐม

6803 442197 00243467 นาง  สุดใจ   ศรศิลป์ สาํนกังานใหญ่

6804 442228 00114064 นาย  สุกิจจา   วิเชียรทวี กฟฉ.1 อุดรธานี

6805 442236 00064970 นาย  ทองดี   หอมคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6806 442244 00184936 นาย  สรายทุธ   งามปัญญา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6807 442252 00259983 นาย  ประภาส   กนัหา กฟฉ.1 อุดรธานี

6808 442260 00066918 นาย  สุรพนัธ์   โสวภาค กฟฉ.1 อุดรธานี

6809 442286 00024772 นาย  ไตรเทพ   บุญตนาชยั กฟต.1 เพชรบุรี

6810 442294 00005938 นาย  พนัธ์ุงาม   ใจศกัดิ สาํนกังานใหญ่

6811 442317 00177755 นาย  วิสูตร   รามดี กฟก.3 นครปฐม

6812 442325 00163445 นาย  อุดม   รักษี กฟก.3 นครปฐม

6813 442333 00111789 นาย  สุวชัชยั   จรรยานะ กฟน.2 พิษณุโลก

6814 442359 00181560 นาย  ธีร์ธวชั   ฉิมพวนั กฟก.3 นครปฐม

6815 442375 00075341 นาย  วณิช   แขง็ธญัญกิจ กฟน.3 ลพบุรี

6816 442383 00049580 นาย  กรีธาทพั   หสัฎางกูล กฟก.1 อยธุยา

6817 442414 00052426 นาย  มานะ   เพง็สาทร กฟก.1 อยธุยา

6818 442422 00188085 นาย  ภคิน   คงสุขสิริกุล กฟก.2 ชลบุรี

6819 442430 00208100 นาย  ชาลี   โอวาท กฟก.2 ชลบุรี

6820 442448 00215959 นาย  วิสูตร   ร่มทองคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6821 442480 00156969 นาง  อารีย ์  อคัรวชัรางกรู สาํนกังานใหญ่

6822 442498 00174911 น.ส.  สุวภทัร   ใจจะวะนะ กฟน.1 เชียงใหม่

6823 442503 00041837 นาง  จิรารัตน์   พ่วงเงิน กฟน.1 เชียงใหม่

6824 442511 00164237 นาง  ดาราวรรณ   เอกรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

6825 442545 00016440 นาย  นิยม   สงัขว์รรณะ สาํนกังานใหญ่
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6826 442553 00366817 นาย  บรรเจิด   จิตร์เจริญ สาํนกังานใหญ่

6827 442561 00265409 นาย  สุธนัว ์  สมัปัตตะวนิช สาํนกังานใหญ่

6828 442587 00186297 นาย  มานพ   ถือเงิน สาํนกังานใหญ่

6829 442595 00106182 นาย  ประยรู   แกว้วนันา กฟฉ.1 อุดรธานี

6830 442600 00105904 นาย  นฤดล   บูรณะสนัติ กฟฉ.1 อุดรธานี

6831 442618 00120867 นาย  จาํรัส   อินทะชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

6832 442626 00096987 นาง  มยรีุ   อินเสมียน กฟฉ.1 อุดรธานี

6833 442634 00152915 นาย  เกรียงศกัดิ   พ่อบุตรดี กฟฉ.1 อุดรธานี

6834 442642 00104544 นาย  นฤดล   เลิศจะบก กฟฉ.1 อุดรธานี

6835 442650 00056848 นาย  กษิดิส   มีพรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

6836 442668 00061827 นาย  อิศเรศ   แกว้มณี กฟฉ.1 อุดรธานี

6837 442676 00205152 นาง  กมลพร   เกิดศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6838 442684 00158470 น.ส.  กนิษฐา   ปวะบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6839 442715 00204138 นาย  วีรศกัดิ   บุญดี กฟก.2 ชลบุรี

6840 442723 00092383 นาย  ศกัดิสิทธิ   สืบแกว้อุทยั กฟก.2 ชลบุรี

6841 442731 00205784 นาย  สุรศกัดิ   มาลยัทอง กฟก.2 ชลบุรี

6842 442757 00127300 นาง  อินทิรา   นิลโพธิทอง กฟก.2 ชลบุรี

6843 442765 00172587 นาย  ไพรัตน์   นาใจตรอง กฟก.3 นครปฐม

6844 442773 00226043 นาง  พูนสุข   พรมสี กฟต.1 เพชรบุรี

6845 442820 00045522 นาย  อานนัต ์  อุ่นบา้น กฟน.1 เชียงใหม่

6846 442854 00153870 นาย  ประพนัธ์   สงวนวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

6847 442862 00073199 นาย  มนตช์ยั   นนัทเกษตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6848 442870 00024918 นาย  ประภาส   ศิริกุลชยักิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6849 442888 00073462 นาง  ประนอม   พรหมมาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6850 442896 00029918 นาย  ชยัยศ   รัตนพนัธ์ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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6851 442919 00241229 นาย  ประพนัธ์   แตม้คุณ กฟต.1 เพชรบุรี

6852 442935 00134795 นาย  นพพร   แววภกัดี กฟต.3 ยะลา

6853 442943 00119082 นาย  สมเกียรติ   ศิริพนัธุ์ กฟต.3 ยะลา

6854 442993 00250252 นาย  ประพาส   ก๊กตระกลู กฟน.3 ลพบุรี

6855 443004 00122746 นาย  สมศกัดิ   นาคสนิท กฟน.3 ลพบุรี

6856 443020 00158234 นาย  อาํนาจ   แกว้ศรีดาํ กฟต.3 ยะลา

6857 443054 00229069 นาย  ทศพร   สงฆเ์จริญ กฟก.2 ชลบุรี

6858 443062 00178088 น.ส.  วชิราพรรณ   ชาญศิลป์ สาํนกังานใหญ่

6859 443088 00061918 นาย  จิตรกร   ปัญญามี กฟฉ.1 อุดรธานี

6860 443135 00176454 นาย  สมชาย   บวักา้นทอง กฟก.1 อยธุยา

6861 443143 00180700 นาย  สุวิทย ์  สุนทรพรเจริญ กฟก.3 นครปฐม

6862 443169 00164950 นาย  พรพิรุณ   หวลคนึง กฟก.3 นครปฐม

6863 443177 00227899 นาย  วสนัต ์  ไชยสงัวล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6864 443193 00128388 นาง  พรพิไล   แดงวงัสะโม กฟฉ.1 อุดรธานี

6865 443208 00037418 นาย  สายศกัดิ   อุส่าห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6866 443216 00124198 นาย  สมพิษ   สุทธิบรรจง กฟฉ.1 อุดรธานี

6867 443224 00121140 นาย  สุนทร   เจริญชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

6868 443232 00015662 นาย  ชชัวาล   เชาวป์ระสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

6869 443240 00187584 นาย  ไชยรัตน์   สุขมนต์ สาํนกังานใหญ่

6870 443258 00246083 น.ส.  นนัทา   แก่นทอง กฟต.3 ยะลา

6871 443274 00120249 นาย  สุรเกียรติ   สารมานิตยก์ุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6872 443282 00191058 นาย  ธีระศกัดิ   คาํโน กฟฉ.3 นครราชสีมา

6873 443290 00220429 นาย  บณัฑิตย ์  ชูสกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

6874 443305 00253541 นาย  บญัญติั   สรกฤช กฟฉ.1 อุดรธานี

6875 443313 00155995 นาย  เสถียร   สายเสมา กฟฉ.3 นครราชสีมา
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6876 443321 00186865 นาย  อุดร   จรภกัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6877 443347 00207968 นาย  วาย ุ  บูรณวานิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

6878 443355 00065126 นาย  ราชนั   เบา้ทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6879 443371 00083037 นาย  ธงชยั   ฝ่ายจาํปา กฟฉ.1 อุดรธานี

6880 443389 00136979 นาย  ณฐัดนยั   ทีปสว่าง กฟฉ.1 อุดรธานี

6881 443397 00158307 นาย  เนชชาย   ใจหมนั กฟฉ.1 อุดรธานี

6882 443402 00126277 นาย  สมหมาย   รุ่งภกัดีสวสัดิ กฟต.3 ยะลา

6883 443410 00075896 นาย  ประทีป   พ่วงพร้อม กฟก.1 อยธุยา

6884 443428 00281077 นาย  สนัทิฏฐ ์  ช่วงฉาํ กฟก.1 อยธุยา

6885 443436 00164714 นาย  สมชาย   โทนมี กฟก.1 อยธุยา

6886 443444 00164728 นาย  วสนัติ   ศรีทอง กฟก.1 อยธุยา

6887 443452 00340508 นาย  สุชาพร   เหมหงษา กฟก.3 นครปฐม

6888 443460 00185750 นาย  วิชยั   วงษเ์กิด กฟก.3 นครปฐม

6889 443478 00267356 นาย  ชลิต   เผา่ประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

6890 443509 00314456 นาย  ธวชัชยั   วงศบุ์ญมาก กฟก.3 นครปฐม

6891 443517 00169596 นาย  ธาดา   ศรีสวาท กฟก.3 นครปฐม

6892 443525 00084865 นาย  อนนัต ์  วฒันานนทเ์สถียร กฟก.1 อยธุยา

6893 443541 00043148 นาย  พงคเ์ทพ   สุริยะ กฟน.1 เชียงใหม่

6894 443559 00261346 นาย  ณรงค ์  แดนขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

6895 443567 00252931 นาย  อานนท ์  มตัถกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6896 443575 00048825 นาย  รังสนัต ์  ชิณสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6897 443583 00189695 นาย  ปิยะ   อุปัญญ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6898 443591 00219567 นาย  สมศกัดิ   สง่าอินทร์ สาํนกังานใหญ่

6899 443606 00107774 นาย  ไสล   ทวีพฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6900 443614 00208778 นาย  รุ่งโรจน์   พลจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา
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6901 443622 00175367 น.ส.  ณิชานนัทร์   หนัวิสยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

6902 443630 00198991 นาย  สรรพสิทธิ   กฤษณสุวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6903 443648 00184522 นาง  สมบติั   พวงงาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

6904 443664 00079777 นาย  นคัรินทร์   คิดการ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6905 443680 00040990 นาย  พิชยั   กนัทะลา กฟน.1 เชียงใหม่

6906 443698 00100413 น.ส.  ปัณฐมา   โชคเมธาณฏัฐ์ กฟก.1 อยธุยา

6907 443703 00107497 นาย  พจน์   อตัตะเปโม กฟก.1 อยธุยา

6908 443711 00076579 นาย  วรจกัร   เขง้นุเคราะห์ กฟก.2 ชลบุรี

6909 443745 00245073 นาย  พีระ   ดีอยู่ กฟต.1 เพชรบุรี

6910 443761 00030248 นาย  อนนัทศกัดิ   เจียมจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

6911 443779 00150381 นาย  นกุนต ์  รักการไถ กฟต.1 เพชรบุรี

6912 443795 00246524 นาย  วฒิุพงษ ์  ชินโซ กฟฉ.1 อุดรธานี

6913 443800 00122764 นาย  ทวีป   คาํดี กฟน.3 ลพบุรี

6914 443826 00073294 นาง  โสภี   ธรรมา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6915 443834 00231886 นาย  สมฤทธิ   ศุภผลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6916 443842 00039892 นาย  ชาติชาย   แน่นพิมาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6917 443850 00088196 นาง  วิไลพร   พลลาภ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6918 443868 00358771 นาย  ชยักาล   ดอนสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6919 443892 00275729 นาย  รณชยั   อาสนพรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6920 443915 00113018 นาย  กาญจน์   จิตหาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6921 443923 00262574 นาย  พูลสุข   หิมมะ กฟก.2 ชลบุรี

6922 443957 00057349 นาย  ประสิทธิ   บวบทอง กฟก.3 นครปฐม

6923 443965 00292202 นาย  ไชยยนัต ์  คาํพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

6924 443999 00212597 นาย  ไพฑูรย ์  หุ่นเก่า สาํนกังานใหญ่

6925 444000 00213420 นาย  กลยทุธ   ทวัสุภาพ กฟต.3 ยะลา
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6926 444018 00110979 นาย  กฤษฎา   เทพศาสตรา กฟก.2 ชลบุรี

6927 444026 00170735 นาย  กิตติ   เลียงเครือ สาํนกังานใหญ่

6928 444050 00167162 นาย  กิตติศกัดิ   วรรณแกว้ สาํนกังานใหญ่

6929 444068 00202627 นาย  คมสนั   คุม้ชาติ กฟก.2 ชลบุรี

6930 444076 00110997 นาย  ณฏัฐกานต ์  ทองดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6931 444107 00188003 นาย  ตระกาน   ศิริปิน กฟก.1 อยธุยา

6932 444123 00110256 นาย  ไตรภพ   เธียรถาวร สาํนกังานใหญ่

6933 444131 00225451 นาย  ธวชัชยั   ขามโนนวดั กฟฉ.3 นครราชสีมา

6934 444149 00084697 นาย  ธวชัชยั   ชยัชนะ กฟน.1 เชียงใหม่

6935 444157 00110688 นาย  วรพทัธ์   สุวรรณไตร กฟฉ.1 อุดรธานี

6936 444181 00228427 นาย  พิสนัติ   จิตตป์ลืม กฟก.3 นครปฐม

6937 444199 00197709 นาย  ไพฑูรย ์  พรหมพิทกัษ์ สาํนกังานใหญ่

6938 444204 00005279 นาย  ภานุพงศ ์  มีนวล สาํนกังานใหญ่

6939 444212 00113577 นาย  ภาณุวฒัน์   ใหญ่ยงิ กฟน.3 ลพบุรี

6940 444220 00197290 นาย  ภูวลกัษณ์   ภู่ระหงษ์ กฟต.3 ยะลา

6941 444238 00191967 นาย  ยทุธชยั   ยศสมุทร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6942 444246 00219280 นาย  รุ่งโรจน์   ชาญมานิต กฟก.2 ชลบุรี

6943 444254 00189495 นาย  วิชาญ   อินทร์อยู่ กฟก.1 อยธุยา

6944 444270 00160829 นาย  วิสทวสั   ผาทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6945 444288 00270806 นาย  วีรยทุธ   จนัทะราช กฟน.1 เชียงใหม่

6946 444296 00194547 นาย  ธนวรรธน์   เดชภิญญา กฟต.3 ยะลา

6947 444301 00066518 นาย  สนัชยั   สุวรรณแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

6948 444319 00240914 นาย  ธนชั   สอดส่องกฤษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6949 444327 00184295 นาย  สุพจน์   ชืนวฒันาประณิธิ กฟน.3 ลพบุรี

6950 444335 00198482 นาย  สุเทพ   อินทร์ทองสุข สาํนกังานใหญ่
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6951 444351 00081099 นาย  ณทัพงศ ์  เป้งคาํภา กฟฉ.1 อุดรธานี

6952 444369 00214008 นาย  อาคม   แจง้สว่าง กฟก.3 นครปฐม

6953 444385 00201671 นาย  ชชัวาล   รัตนสิทธิ กฟก.3 นครปฐม

6954 444393 00019220 นาง  สมใจ   พึงประสพ กฟก.3 นครปฐม

6955 444408 00228059 นาย  อนิรุทร์   นาคสุก กฟก.2 ชลบุรี

6956 444458 00285962 นาย  ชาญยทุธ   สุธรรมฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

6957 444466 00065603 นาย  ณรงคศ์กัดิ   เลาหบุตร กฟก.3 นครปฐม

6958 444474 00032054 นาย  ธงชยั   ฟักขาว กฟน.3 ลพบุรี

6959 444482 00307689 นาย  ธนากร   ไชยหมาน กฟก.3 นครปฐม

6960 444490 00201635 น.ส.  นพวรรณ   พลนัสงัเกตุ กฟก.3 นครปฐม

6961 444505 00029695 นาย  นฐัพงศ ์  เนตรพิทูร กฟฉ.1 อุดรธานี

6962 444513 00031321 นาย  เนติ   โพธิวฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

6963 444521 00249772 นาย  วิรัช   หอมชืน กฟต.1 เพชรบุรี

6964 444547 00263007 นาย  บุญศวร   โนนศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

6965 444563 00231795 นาย  พรชยั   โพธิสินสมวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

6966 444597 00013133 นาย  ยทุธการ   เพชรศรี กฟต.1 เพชรบุรี

6967 444636 00234820 นาย  วิชา   เลียดประถม กฟก.2 ชลบุรี

6968 444644 00249809 นาย  วิทวสั   ฤกษดิ์กุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6969 444652 00241138 นาย  พทัธนนัท ์  พชิราสุวรรณ์ชล กฟก.3 นครปฐม

6970 444660 00100336 นาย  สญัญา   พ่วงอาํไพ สาํนกังานใหญ่

6971 444678 00164700 นาย  สนัติ   รัตนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6972 444686 00322192 นาย  สุรศกัดิ   เพง็แป้น กฟฉ.3 นครราชสีมา

6973 444694 00217688 น.ส.  อภินนัท ์  พิมพพ์นัธุ์ สาํนกังานใหญ่

6974 444717 00188744 นาย  อุดม   นุชนวล กฟก.1 อยธุยา

6975 444725 00246065 นาย  เอกโชค   ตนัติปาลีพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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6976 444733 00138008 นาย  เกรียงไกร   โมฬีชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6977 444741 00056589 น.ส.  ทศันีย ์  บุญกอ้น กฟฉ.1 อุดรธานี

6978 444759 00010517 นาย  ประเสริฐ   อ่องศรี กฟก.1 อยธุยา

6979 444767 00220160 นาย  ณฐัพงษ ์  ขวญัเมือง กฟก.2 ชลบุรี

6980 444791 00101891 นาย  นิติธร   ศรีธาตุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6981 444806 00065194 นาย  สุรพงศ ์  ริพิมพ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6982 444814 00434149 นาง  ศิริรัตน์   จนัทร์เพง็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6983 444822 00103889 นาย  สมยศ   ภาโอภาส กฟต.3 ยะลา

6984 444864 00103443 นาง  วลัลดา   กิจเนตร์ สาํนกังานใหญ่

6985 444872 00061940 นาย  พงศพิ์ษณุ   ไพรีรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

6986 444880 00193682 นาง  สุดาวรรณ   อ่อนละมา้ย กฟน.3 ลพบุรี

6987 444903 00061813 นาง  สิริกร   แกว้มณี กฟฉ.1 อุดรธานี

6988 444937 00040231 นาย  อุดม   ภูบุญพรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6989 444945 00236090 นาย  เกษมสนัต ์  สุรพฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6990 444953 00105477 นาย  ธนาพนธ์   ศรบุญทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6991 444961 00090127 นาย  ธนวตั   ลีนาราชรุ่งเรือง กฟฉ.1 อุดรธานี

6992 444987 00057080 นาย  รําพึง   ตระกูลเงินไทย กฟฉ.3 นครราชสีมา

6993 444995 00160001 นาง  วชัราภรณ์   ลบัสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

6994 445014 00088487 นาย  สมพร   สงัขส์วสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

6995 445022 00064057 นาย  นพดล   พนัพิพิธ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6996 445030 00047465 นาย  กิจจา   กิจจาวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6997 445048 00261146 นาย  อาทิตย ์  กรณีย์ กฟก.2 ชลบุรี

6998 445056 00273654 นาง  พยงุ   มีสาํราญ กฟก.1 อยธุยา

6999 445098 00014125 น.ส.  สิริกานต ์  สินธวาลยั สาํนกังานใหญ่

7000 445103 00207077 นาย  สุพจน์   เทียมถนอม กฟก.3 นครปฐม
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7001 445111 00293703 นาย  จรัญ   รอดพิสา กฟก.3 นครปฐม

7002 445129 00256058 นาย  ศุภนิมิตร   ไทรทองเลก็ กฟก.3 นครปฐม

7003 445137 00060330 วา่ที ร.ท.  ธนกฤต   เรืองวงษ์ กฟน.2 พิษณุโลก

7004 445153 00175571 นาย  เสนาะ   ภุมรินทร์ กฟก.3 นครปฐม

7005 445161 00217147 นาง  อรพรรณ   แกลว้กลา้ กฟก.1 อยธุยา

7006 445179 00187061 นาย  วฒิุพงษ ์  วฒิุภาค กฟก.2 ชลบุรี

7007 445195 00251844 นาย  สนัธิต   ท่าใต้ กฟก.2 ชลบุรี

7008 445200 00282782 นาง  รังสิยา   ลภนโชติ กฟก.2 ชลบุรี

7009 445218 00149465 นาย  นฤพงษ ์  พงษป์ระสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

7010 445226 00110579 นาง  ชุติกาญจน์   นาคโชติ กฟก.1 อยธุยา

7011 445234 00028330 นาย  สมศกัดิ   แตม้แช่ม กฟต.3 ยะลา

7012 445242 00072670 นาย  สมเกียรติ   หนูสมัฤทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

7013 445268 00235094 นาง  สุกญัญา   ชนะพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7014 445284 00221970 นาย  พุฒิพงษ ์  ไกรยรูเสน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7015 445292 00179098 นาย  พลเดช   เกิดเดโช กฟก.3 นครปฐม

7016 445307 00236890 นาย  เกริกฤทธิ   หงษโ์ต กฟก.3 นครปฐม

7017 445323 00175462 นาย  ประเสริฐ   ฝัดศิริ กฟก.3 นครปฐม

7018 445331 00180900 นาง  เมลดา   กลุจิตติธร กฟน.1 เชียงใหม่

7019 445349 00013610 นาง  สุภลกัษณ์   วชัรีบาํรุง กฟต.3 ยะลา

7020 445357 00053090 นาง  เสาวณีย ์  ทองวิเศษ กฟต.3 ยะลา

7021 445365 00233442 นาย  พนินธ์   กลดัวงั กฟต.1 เพชรบุรี

7022 445373 00149051 นาง  ชลธิชา   จิตติปกรณ์รักษ์ สาํนกังานใหญ่

7023 445381 00021279 นาย  ประวิทย ์  จนัทร์พิทาน กฟต.1 เพชรบุรี

7024 445399 00009069 นาย  เอกสิทธิ   เจริญศิริ สาํนกังานใหญ่

7025 445404 00020837 นาง  ณภทัร   พิมพาทอง สาํนกังานใหญ่
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7026 445412 00279991 นาง  ปริชาติ   เปรุนาวิน สาํนกังานใหญ่

7027 445420 00017191 นาง  ภทัรา   เพมิสมบติั สาํนกังานใหญ่

7028 445446 00275256 นาง  นภา   เจียรพิพฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7029 445454 00154694 นาย  สนัติภาพ   เทพยท์อง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7030 445470 00010280 นาง  อภิสรา   พ่อบุตรดี กฟฉ.1 อุดรธานี

7031 445527 00028621 นาย  วรรณพงษ ์  ไชยวฒิุ กฟน.1 เชียงใหม่

7032 445535 00343524 นาย  พิสนัติ   ปุญญะวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

7033 445577 00027166 นาย  จุลเดช   หลีพงษ์ สาํนกังานใหญ่

7034 445585 00038341 นาง  รุ่งรัตน์   หาญสุริย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7035 445593 00011195 นาย  วีระชยั   ดว้งช่วย กฟฉ.1 อุดรธานี

7036 445616 00080370 นาง  จนัทร์นิภา   ธรรมกุลธีระกิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

7037 445624 00333290 นาย  วิชาญ   ขลิบกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7038 445632 00260031 นาย  ทศพล   กิติสากล กฟฉ.3 นครราชสีมา

7039 445658 00233547 นาย  เฉลิมชยั   สาตร์จีนพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

7040 445666 00242075 นาย  ชาญยทุธ์   หริงรอด กฟน.3 ลพบุรี

7041 445674 00107651 นาย  ดิเรก   วนัทอง กฟน.3 ลพบุรี

7042 445713 00078630 นาย  ธวชัชยั   ผูดี้ กฟน.3 ลพบุรี

7043 445721 00079286 นาย  ทรงพล   สุนทโร กฟน.3 ลพบุรี

7044 445739 00135678 นาย  อนุสรณ์   ดว้งเงิน กฟน.3 ลพบุรี

7045 445747 00069489 นาง  เนตรนภิน   ภาวฒัน์นิมิต กฟน.1 เชียงใหม่

7046 445755 00052012 นาย  ทรงกลด   ทิพยเ์นตร กฟน.1 เชียงใหม่

7047 445828 00154567 นาง  นวลจนัทร์   รวิยะวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7048 445836 00253864 วา่ที ร.ต.  ดาํรงพล   เดชพิมล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7049 445844 00051484 นาย  ทินกร   จนัทรภาส กฟฉ.3 นครราชสีมา

7050 445852 00051161 นาย  บรรจง   ประนาโส กฟฉ.3 นครราชสีมา
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7051 445878 00184813 นาย  มานิตย ์  ชูตระกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

7052 445886 00144251 นาย  กรวิชญ ์  ประดิษฐค่าย กฟฉ.3 นครราชสีมา

7053 445909 00081803 นาย  แสงทอง   ดวงตะวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7054 445917 00258991 นาย  นิพนธ์   จินดาวลัย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7055 445933 00250070 นาย  วรากร   ทามาลี กฟก.1 อยธุยา

7056 445941 00233860 นาย  อุดมสิน   คุม้สระพรม กฟก.1 อยธุยา

7057 445967 00261805 นาย  ประเสริฐ   จนัทร กฟต.1 เพชรบุรี

7058 445975 00256076 นาย  วิบูลย ์  อินทร์เนตร กฟต.1 เพชรบุรี

7059 445983 00023235 นาย  สารศีล   ดาํเนินสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

7060 445991 00164023 นาง  พฒันฉตัร   ชามนอ้ย สาํนกังานใหญ่

7061 446002 00170321 นาง  สงวนศรี   บุญสืบ กฟต.3 ยะลา

7062 446010 00233765 นาย  นิมณัโซร์   นิสาเฮาะ กฟต.3 ยะลา

7063 446036 00234325 นาง  สุรินดา   เหมาะทอง กฟต.3 ยะลา

7064 446044 00028312 นาย  สมนึก   เพชรรักษ์ กฟต.3 ยะลา

7065 446052 00219121 นาย  อรรถวฒัน์   ศิลปพิพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7066 446078 00082768 นาย  อภิรักษ ์  วณัฎสุ์รกานต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7067 446086 00175167 นาย  สาคร   เพิมพูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7068 446094 00047592 นาง  ปิยะภรณ์   ขยายวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7069 446109 00259688 นาย  สนชยั   มหาศกัดิศิริ กฟก.2 ชลบุรี

7070 446117 00150913 นาง  บุญเอือ   เพช็ร์อาํไพ กฟก.2 ชลบุรี

7071 446125 00146562 นาง  อมรรัตน์   สุดเสน่ห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7072 446133 00058836 นาง  สุนนัทา   ลาํเหลือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7073 446141 00163813 นาง  เมตตา   เจียมดาํเนินกิจ สาํนกังานใหญ่

7074 446159 00208714 นาง  ปาลิกา   พฒันาจิตติ กฟน.1 เชียงใหม่

7075 446167 00034329 นาย  สาธิต   ศกัดิภูวดล กฟน.1 เชียงใหม่
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7076 446175 00292098 น.ส.  อมัพร   ทา้วแดนคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

7077 446183 00168322 นาง  จินตนา   สุขเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

7078 446206 00023871 น.ส.  ภทัรวดี   เพช็ร์ภูผา กฟน.3 ลพบุรี

7079 446214 00031935 นาย  ขวญัชยั   เนตรจนั กฟน.3 ลพบุรี

7080 446230 00287150 นาง  ชุติญา   ภาคอตัถ์ สาํนกังานใหญ่

7081 446256 00158870 นาง  เปียมสุข   งามอยูเ่จริญ กฟน.1 เชียงใหม่

7082 446264 00086944 นาย  คาํพล   จิตโมลีรัตน์ กฟต.3 ยะลา

7083 446298 00105431 นาย  พรประสพ   พรหมศรีจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7084 446329 00014111 น.ส.  ลกัขณา   เตชะปณิต สาํนกังานใหญ่

7085 446337 00103689 นาย  อมรชุณหก ์  พงษพ์ลอยเผอืน กฟน.1 เชียงใหม่

7086 446353 00046241 น.ส.  ธาดา   ดิษฐ์สุวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

7087 446379 00037127 นาง  นพรัตน์   สุจริตวิริยะกลุ กฟน.3 ลพบุรี

7088 446387 00268784 นาย  ชยัรัตน์   วาจาทกัษิณ กฟน.3 ลพบุรี

7089 446395 00049067 นาย  สุพจน์   เนตรผาบ กฟน.1 เชียงใหม่

7090 446400 00034147 นาง  ฉวีวรรณ   มณีโชติ กฟน.1 เชียงใหม่

7091 446418 00229441 นาย  ปราโมทย ์  ปันบณัฑิตหาญ กฟน.1 เชียงใหม่

7092 446426 00067655 นาย  ศิริพงศ ์  พลายสยาม กฟน.1 เชียงใหม่

7093 446434 00067196 น.ส.  พรอนงค ์  ประจงเก็บ กฟน.3 ลพบุรี

7094 446442 00157933 นาย  ณรงค ์  ยามะสกั กฟน.1 เชียงใหม่

7095 446450 00075400 นาย  จาตุรงค ์  สุขพระจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

7096 446476 00268352 นาย  สมชาย   ชมโฉม กฟก.2 ชลบุรี

7097 446484 00195711 นาง  อรุณศิริ   องัจารุศิลา กฟต.3 ยะลา

7098 446492 00106914 นาย  บุญเอือ   จนัทร์งาม กฟต.1 เพชรบุรี

7099 446507 00292789 นาง  อุไรวรรณ   เกษมสตัย์ กฟต.3 ยะลา

7100 446515 00268661 นาย  ณรงค ์  ทองนอ้ย สาํนกังานใหญ่
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7101 446523 00280508 นาย  สุภาพ   คาํถาวร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7102 446531 00063742 นาง  สุชาดา   จนัทร์พราว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7103 446565 00143673 นาย  สุมิตร   วรรณโสภณ กฟก.3 นครปฐม

7104 446573 00013038 นาย  ปรีชา   ขนัธกรรม กฟก.1 อยธุยา

7105 446599 00147445 นาย  อุดม   เสกสรรค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7106 446612 00129316 นาย  สุรศกัดิ   ศรีสงคราม กฟฉ.1 อุดรธานี

7107 446638 00108534 นาย  ชวลิต   สจัจะมโน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7108 446646 00051834 นาย  วีระพนัธ์   สิทธิยากรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

7109 446662 00246324 นาย  พฒันะ   ตาปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

7110 446670 00082340 นาย  สามารถ   แจง้หิรัญ กฟก.1 อยธุยา

7111 446696 00082354 นาย  รังสฤษฎ ์  นุวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

7112 446701 00192468 นาย  สนัติ   ครองสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

7113 446719 00234866 นาง  วรวรรณ   มีแตม้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7114 446727 00174575 นาย  วิเชียร   นาคิน กฟน.3 ลพบุรี

7115 446735 00429201 นาย  ประมาส   อินอ่อน กฟน.3 ลพบุรี

7116 446743 00255593 นาย  ชยัวฒิุ   ศรีภกัดี กฟน.3 ลพบุรี

7117 446751 00046469 นาย  อิทธิพล   ตนัเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

7118 446769 00240823 นาง  ขจีพร   โรจน์สิรวรพฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

7119 446777 00186497 นาย  จกัรพงษ ์  พนัธุ์ปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

7120 446785 00055383 นาย  เดชนภา   ศรีทา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7121 446793 00166289 นาย  วิเชียร   เหมือนวงศธ์รรม กฟก.3 นครปฐม

7122 446808 00147772 นาย  ธนกฤต   พวงดอกไม้ กฟก.3 นครปฐม

7123 446824 00023344 นาย  อนุรักษ ์  ยงยทุธ สาํนกังานใหญ่

7124 446840 00123251 นาง  กรรณิกา   แสงแกว้ สาํนกังานใหญ่

7125 446874 00282005 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   ไชยพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7126 446882 00085752 นาง  นรานุช   คนัทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7127 446890 00114987 นาย  มงคล   เอียดรา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7128 446913 00220497 น.ส.  วีรกานต ์  เสรีพิพฒัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

7129 446921 00083714 นาย  จกัรวาล   กลนัไพรี กฟฉ.1 อุดรธานี

7130 446947 00123738 นาง  สุกญัญา   สุทธิแพทย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7131 446955 00253678 นาย  วีระ   กาญบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

7132 446971 00072016 นาง  สุพตัรา   นนตะแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

7133 446989 00187243 นาย  โกศล   ดวงงามยงิ กฟก.3 นครปฐม

7134 447008 00286786 นาย  ภูดิศ   เกียล่น กฟก.1 อยธุยา

7135 447016 00013197 นาย  วิชาญ   อนนัตธ์นถาวร กฟก.1 อยธุยา

7136 447032 00034151 นาง  ณฏัฐาพร   มูลถี กฟน.1 เชียงใหม่

7137 447040 00263275 นาย  ธีรภทัร   ทิพยสุ์ภา กฟน.1 เชียงใหม่

7138 447066 00207386 นาง  อรุณีภรณ์   สุนทรศารทูล สาํนกังานใหญ่

7139 447082 00124748 นาย  ไพฑูรย ์  อารีรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7140 447090 00129089 นาย  สุริเยนทร์   จนัทร์สวา่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

7141 447105 00125130 นาย  ศราวฒิุ   ชาญศิลป์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7142 447121 00089342 นาย  ดนยัศกัดิ   นาจาํปา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7143 447139 00138062 นาย  อกนิษฐ   เทพารส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7144 447147 00038973 นาย  ชยัณรงค ์  ขานทะราชา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7145 447155 00039129 นาย  สายญั   ภูช่างทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7146 447163 00057094 น.ส.  ปินธิดา   พิลารักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7147 447171 00201576 นาย  สมรัก   จนัทร์อาํ กฟก.2 ชลบุรี

7148 447189 00022011 นาย  กาํพล   มุ่งต่อกิจ กฟก.2 ชลบุรี

7149 447197 00035616 นาย  ไสว   ฤทธิพิษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7150 447202 00198137 นาง  ภารดี   สุขสาํอางค์ สาํนกังานใหญ่
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7151 447228 00181201 นาย  เชียว   ชาํนิเวสสะ สาํนกังานใหญ่

7152 447236 00010694 นาย  วรายส์ุ   วรวฒันานนท์ สาํนกังานใหญ่

7153 447260 00137834 นาย  สุภาส   ศรีวลิยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7154 447278 00111375 นาย  ศกัดิชาย   ขนัเพช็ร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7155 447294 00143964 น.ส.  ภสัรา   เพ่งพวณิชย์ กฟก.3 นครปฐม

7156 447317 00236781 นาง  สิริภสั   เยน็เจริญ กฟน.3 ลพบุรี

7157 447333 00042542 นาง  นริศรา   พงษเ์พง็ กฟน.1 เชียงใหม่

7158 447341 00092256 นาย  มงคล   จนัทรโชติ กฟต.3 ยะลา

7159 447359 00024186 นาง  จิราภรณ์   โหรสกลุ กฟน.3 ลพบุรี

7160 447367 00156496 นาย  เกษม   เสือดี กฟน.3 ลพบุรี

7161 447383 00167762 นาย  จตุรภทัร   ศรีไพร กฟน.3 ลพบุรี

7162 447406 00196903 นาย  สุพรหม   วฒันศกัดิศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

7163 447414 00214230 นาย  อนุวฒัน์   มาตยช์ะดา กฟฉ.1 อุดรธานี

7164 447422 00124257 นาย  อุดมศกัดิ   ลีทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

7165 447430 00111484 นาย  วรพงศ ์  คาํภาษี กฟฉ.1 อุดรธานี

7166 447456 00068574 น.ส.  วีระวรรณ   ถินปากมาง กฟฉ.1 อุดรธานี

7167 447464 00071892 นาย  ศุภชยั   ปู่อาจ กฟฉ.1 อุดรธานี

7168 447472 00184568 น.ส.  ลิษา   โภคินธนินทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

7169 447480 00199733 น.ส.  กุลนนัทร์   ทรงศิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

7170 447503 00123815 นาย  สรรพสิทธิ   แกว้บุตรดี กฟฉ.1 อุดรธานี

7171 447511 00136515 นาย  ประเสริฐ   เยรัมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7172 447529 00128724 นาย  พิสูตร   ทองใบ กฟฉ.1 อุดรธานี

7173 447537 00257840 นาย  กิตติพงศ ์  ทดัศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

7174 447545 00120112 นาย  กิตติเวช   อู่ผลเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7175 447553 00147295 นาย  สมชาย   นุย้เกาะสมุย กฟต.1 เพชรบุรี
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7176 447561 00248899 นาย  ไพโรจน์   พฒัสถิตย์ กฟต.1 เพชรบุรี

7177 447579 00249631 นาย  โสภณ   บวัแดง กฟต.1 เพชรบุรี

7178 447587 00093652 นาย  บุญเกือ   พรหมเพชร กฟต.1 เพชรบุรี

7179 447595 00290282 นาย  อุดร   เพช็รรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7180 447600 00093575 นาง  สุรีวรรณ   ไกรสอาด สาํนกังานใหญ่

7181 447626 00154199 นาย  พิชยั   หนูชยัแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7182 447634 00238874 นาย  อรรถเดช   อุย้สกุล กฟต.3 ยะลา

7183 447642 00096496 นาย  อนุชา   กิตธารเมธี กฟต.1 เพชรบุรี

7184 447650 00125899 นาย  อดุลย ์  ภู่ชยั กฟน.3 ลพบุรี

7185 447668 00027025 นาย  สหรรษ   บุญชิต กฟฉ.1 อุดรธานี

7186 447676 00027011 นาย  นพดล   แกมทบัทิม กฟน.2 พิษณุโลก

7187 447715 00022025 นาย  ประยทุธ   แกว้พิทกัษ์ กฟก.2 ชลบุรี

7188 447731 00103770 นาย  พิเชษฐ์   พุทธบวั กฟต.3 ยะลา

7189 447749 00115460 นาย  จารึก   อาจชอบการ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7190 447757 00158157 นาย  พนม   เรืองดาํ กฟต.3 ยะลา

7191 447765 00237628 นาย  เชาวฤทธิ   ทิพยมนตรี กฟต.3 ยะลา

7192 447773 00059941 นาย  อนนัต ์  แกว้มณี กฟต.3 ยะลา

7193 447781 00074563 นาย  สพญั ู   สวา่งอารมย์ กฟต.3 ยะลา

7194 447799 00188330 นาย  นุกูล   อินเกลียง กฟต.3 ยะลา

7195 447820 00236268 นาย  สะอาด   ผอ่งจิตร กฟก.3 นครปฐม

7196 447838 00129889 นาง  จีระพร   ผาวงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7197 447870 00183512 น.ส.  พชัรมณี   เยน็มนัคง สาํนกังานใหญ่

7198 447888 00104699 นาง  มณฑา   เด่นดวง กฟต.1 เพชรบุรี

7199 447896 00214999 นาย  สุริยา   บุญลือ กฟต.1 เพชรบุรี

7200 447901 00285271 นาย  ไพศาล   มีเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี
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7201 447919 00234311 นาย  พชัรัชฎ ์  พชัรวีระรัชต์ กฟต.1 เพชรบุรี

7202 447927 00060744 นาง  อารีวรรณ   นิลคูหา กฟต.1 เพชรบุรี

7203 447943 00204160 นาย  สุพิศ   ดว้งทอง กฟก.3 นครปฐม

7204 447969 00263552 นาย  ศกัดิศิลป์   พรหมวิเชียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7205 447977 00118777 นาย  ศุภชยั   แกว้ศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7206 447993 00134254 นาย  ดุสิต   ศิลมยั กฟต.1 เพชรบุรี

7207 448004 00073371 นาย  สรรเพชญ   บุตรวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

7208 448054 00059278 นาย  ชาคริต   ทิพยด์วงตา กฟน.1 เชียงใหม่

7209 448062 00351892 นาย  วีรพฒัน์   ทองสมจิตร สาํนกังานใหญ่

7210 448070 00048716 นาง  รักคณา   ฮงทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7211 448096 00072870 นาย  พิทกัษพ์งษ ์  ประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

7212 448101 00188144 นาย  ณฏัฐ ์  วรรณบูรณ กฟก.1 อยธุยา

7213 448119 00262601 นาง  อุไรพร   คงคานอ้ย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7214 448127 00115515 นาย  มณีศกัดิ   อคัรกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7215 448143 00135105 นาง  กลุสิริ   ไชยชมภู กฟน.1 เชียงใหม่

7216 448151 00253846 นาง  สุดารัตน์   เทพหสัดิน ณ อยธุยา กฟน.1 เชียงใหม่

7217 448169 00160665 นาง  เนาวรัตน์   ธนินนารา กฟน.3 ลพบุรี

7218 448185 00211505 นาย  พนมพร   วรสวาท กฟก.3 นครปฐม

7219 448216 00009964 นาย  อนุชา   พรหมสิทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7220 448224 00182534 นาย  พิพฒัน์   โพธิงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7221 448232 00063724 นาง  เรวดี   ไกรสมสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7222 448258 00055351 นาย  จิระศกัดิ   ศรีมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

7223 448266 00129893 นาย  อภิชาติ   สาลีเกิด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7224 448274 00106532 นาย  พิชิต   ประเสริฐศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7225 448290 00211000 นาง  ฐิติมา   ศรีเทพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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7226 448305 00144174 นาย  มงคล   วฒันาเสรีพล กฟฉ.3 นครราชสีมา

7227 448313 00138935 นาย  โกมล   สมานไทย กฟฉ.3 นครราชสีมา

7228 448321 00165106 นาย  ธนภร   นามพรม กฟต.1 เพชรบุรี

7229 448339 00143087 นาย  ธีระพงษ ์  ประชุมวรรณ์ กฟต.3 ยะลา

7230 448347 00058640 นาย  จลิน   แสงเจริญ กฟต.3 ยะลา

7231 448371 00285362 นาย  โกสิต   วิทยาศาสตร์ กฟก.1 อยธุยา

7232 448402 00003940 นาย  ธนพนัธ์   เตียสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

7233 448410 00211028 นาย  ธนโชติ   ไลตระกูล สาํนกังานใหญ่

7234 448444 00009891 นาง  ธนญัญา   อกัษรภกัดิ กฟต.3 ยะลา

7235 448452 00128279 นาง  จนัติยา   จงศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7236 448460 00108984 นาย  เอกวิทย ์  พลพิชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7237 448478 00294759 นาย  สุเมธ   ดาํริห์อนนัต์ กฟต.3 ยะลา

7238 448486 00036935 นาย  ณฐัพงศเ์ดชน์   เทียนทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7239 448494 00122455 นาง  จิรฐา   จิตระกูล กฟน.3 ลพบุรี

7240 448509 00122873 นาย  สุพจน์   อิมอรชร กฟน.3 ลพบุรี

7241 448525 00045463 นาย  พรเทพ   แสงบุญเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

7242 448533 00248330 นาย  อนุชา   กาวี กฟน.1 เชียงใหม่

7243 448567 00043998 นาย  ณฐักฤตา   บุญอยู่ สาํนกังานใหญ่

7244 448575 00191244 นาย  ชวลิต   ผกูพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

7245 448583 00155036 นาย  สมรัฐ   อรุณสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

7246 448591 00133971 นาง  รสวนัต ์  วงษลื์อปัณพร กฟก.3 นครปฐม

7247 448606 00055197 นาย  พิสิทธิ   หลงสมบุญ กฟก.3 นครปฐม

7248 448614 00182902 นาย  พูลศกัดิ   คอนเอม กฟก.3 นครปฐม

7249 448648 00196167 นาย  ศกัดา   เกษารัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

7250 448656 00193032 นาย  ภาณุวฒัน์   คชทิน กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7251 448664 00151400 นาย  อิทธิกร   การธนะภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

7252 448680 00249722 นาย  จงรักษ ์  ไหมนวล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7253 448711 00138503 นาย  วีรวิชญ ์  วิชยัธีรวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7254 448729 00038523 น.ส.  นฤมล   เหมะธุลิน กฟฉ.1 อุดรธานี

7255 448737 00037040 นาง  อมรรัตน์   อุยถาวรยงิ กฟน.3 ลพบุรี

7256 448745 00217765 นาย  สมควร   คาํสาเลา กฟก.1 อยธุยา

7257 448753 00188312 น.ส.  สาลินี   วงษพ์นัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

7258 448761 00220483 นาย  วลัลภ   ศรีวิโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

7259 448787 00183285 นาย  นิพนธ์   คชฤทธิ กฟต.3 ยะลา

7260 448795 00072420 น.ส.  วราพร   เสริมศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7261 448800 00199579 นาย  สุทิน   นามศรีพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7262 448818 00238424 นาย  ประกาศิต   ตรีสุวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7263 448826 00357375 น.ส.  ประภาศรี   พิพฒัฑรคานนท์ สาํนกังานใหญ่

7264 448834 00050165 นาย  สมิทธ์นนัทน์   สุนทรารักษ์ สาํนกังานใหญ่

7265 448842 00081794 นาย  ยงยทุธ์   บวัเผอืน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7266 448850 00252327 นาย  ประเสริฐ   การุณย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7267 448868 00059537 นาง  สุภาพร   ศรีสารคาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7268 448876 00125176 นาย  พิทกัษ ์  ศรีจนัทร์ไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7269 448907 00132234 นาย  สาํเริง   คาํนูญ กฟก.1 อยธุยา

7270 448915 00211482 น.ส.  ธนัยธรณ์   อุดมผล กฟก.2 ชลบุรี

7271 448923 00238933 น.ส.  สุนาถ   คาํหอม สาํนกังานใหญ่

7272 448949 00174284 น.ส.  วรางคณา   สมุห์สนธิ สาํนกังานใหญ่

7273 448957 00023203 นาย  ชยัสงคราม   ลดัดาหอม สาํนกังานใหญ่

7274 448973 00292507 นาย  ธีระกรณ์   ศิริโกไศยกานนท์ สาํนกังานใหญ่

7275 448981 00245500 นาง  บุณฑริกา   แขง็ธญัญกิจ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7276 448999 00101419 นาง  พิชฎา   ดารายน กฟน.2 พิษณุโลก

7277 449050 00168340 นาย  สมาน   มณีวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

7278 449115 00253432 นาง  ลภสัรดา   ชนะบางแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7279 449123 00009605 นาย  อนุชิต   ศรีอาวธุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7280 449131 00173288 นาง  โสภา   ขนิษฐบุตร สาํนกังานใหญ่

7281 449157 00119014 นาย  สายนัต ์  คาํพุทธ กฟต.3 ยะลา

7282 449173 00276234 นาย  พินิต   พวัศิริมิตร กฟก.1 อยธุยา

7283 449199 00035739 นาย  ธวชัชยั   เกตุทอง กฟก.1 อยธุยา

7284 449204 00169564 นาย  นิตยรักษ ์  ศรีอนนัต์ กฟก.3 นครปฐม

7285 449212 00117921 นาย  ถาวร   ศรีจนัทร์โฉม กฟก.1 อยธุยา

7286 449220 00178810 นาย  ธรรมรักษ ์  ธรรมภิบาล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7287 449238 00064152 นาง  ณฐัธยาน์   มานพ กฟก.1 อยธุยา

7288 449246 00169182 นาย  คาํพนัธ์   ไกรรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7289 449254 00158393 นาย  อภิชยั   แสงนิล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7290 449270 00058854 น.ส.  ยอดขวญั   แสงสุวรรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7291 449288 00064102 นาย  วลัลภ   สิทธิจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7292 449296 00129839 นาง  เพชรรัตน์   ชยัชาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7293 449301 00063738 นาย  สถาพร   อุดมพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7294 449319 00113022 นาย  ชยัยศ   ชยัชาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7295 449327 00137848 นาย  ทินกร   โมฬีชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7296 449369 00214226 น.ส.  นุดา   ศิริวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7297 449377 00204388 นาง  พรรณพรรษ   มุตติศานต์ สาํนกังานใหญ่

7298 449385 00105495 นาย  สุทธิศกัดิ   บวัทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7299 449393 00106291 น.ส.  เกษศิรินทร์   โชคนเรนทร์ฤทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7300 449408 00026392 นาย  ทรงศกัดิ   สุขพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7301 449416 00068188 นาง  ชญาดา   นาคประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

7302 449432 00030066 นาย  อาํนาจ   เขียวกุง้ กฟต.3 ยะลา

7303 449440 00089906 นาย  อรุณ   พุทธรักษ์ กฟต.3 ยะลา

7304 449458 00048489 นาง  อมัพร   แสงเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7305 449466 00014193 นาย  คณสันนัท ์  อินทรวิเชียร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7306 449474 00224291 นาย  สทาวีร์   พลราบ สาํนกังานใหญ่

7307 449482 00257959 นาย  สนิท   นุ่นขาว กฟก.2 ชลบุรี

7308 449490 00268089 นาง  อุไร   ชมโฉม กฟก.2 ชลบุรี

7309 449513 00069689 นาย  พูนศกัดิ   ดวงใจ กฟน.1 เชียงใหม่

7310 449521 00335424 นาย  ศุภชยั   พนัติ กฟน.1 เชียงใหม่

7311 449539 00211864 นาย  มิตร   วงคส์าํราญ กฟน.1 เชียงใหม่

7312 449555 00157929 นาย  เสรี   มณีโชติ กฟน.1 เชียงใหม่

7313 449563 00248576 นาย  อดิสร   วชัรคุปต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7314 449597 00253523 นาย  เสริมพงศ ์  กลัยาวฒิุกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

7315 449602 00274014 นาย  สญัญา   ชืนบาน กฟต.3 ยะลา

7316 449610 00314224 นาย  วรพจน์   อรุณโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

7317 449628 00041150 นาย  ชยัชาญ   วงศเ์มือง กฟน.1 เชียงใหม่

7318 449660 00241924 นาง  สอางเพชร   แสนวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7319 449694 00292143 นาง  ลกัขณา   พานิชเกษม กฟต.1 เพชรบุรี

7320 449709 00213593 น.ส.  มณีรัตน์   ลอ้ทนงศกัดิ สาํนกังานใหญ่

7321 449717 00264562 นาย  นิมิตร   ทองชิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7322 449725 00260768 นาย  สุรศกัดิ   จิตตร์ะเบียบ สาํนกังานใหญ่

7323 449733 00012232 น.ส.  ชวไวทย ์  พฤกษชาติ สาํนกังานใหญ่

7324 449759 00329958 นาง  วนินทร   บุญยศ สาํนกังานใหญ่

7325 449767 00138717 นาย  โอภาส   นนทน์อก กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7326 449791 00090759 นาย  เฉลิมพล   สาริชีวิน กฟก.1 อยธุยา

7327 449822 00108807 นาย  สมชาย   โคตรพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

7328 449830 00187657 น.ส.  อญัมณี   สอาด สาํนกังานใหญ่

7329 449848 00196062 นาง  จตุพร   อนนัตช์ยัพทัธนา กฟน.1 เชียงใหม่

7330 449856 00285394 นาย  นิรันดร์   ปานสุข กฟน.3 ลพบุรี

7331 449864 00128065 นาย  นรินทร์   เรืองจิรัษเฐียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7332 449872 00289366 นาย  ประยรู   สุทธิญาณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7333 449880 00185500 นาย  พงศพ์นัธ์   งามผอ่งใส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7334 449898 00078999 นาย  นุชา   ทองแถม กฟน.3 ลพบุรี

7335 449929 00234711 นาย  ประสิทธิ   สุวรรณรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7336 449937 00073244 นาย  วีระ   แพรกบรรเทิง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7337 449945 00073230 นาย  วิจิตร   สงัขข์าว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7338 449979 00297311 นาง  ณฐัวดี   เสรีกลุ สาํนกังานใหญ่

7339 449995 00010785 นาย  ฐิติพงค ์  ลิมบุญสืบสาย กฟฉ.1 อุดรธานี

7340 450001 00043520 นาย  สุชีพ   แสงแจง้ สาํนกังานใหญ่

7341 450019 00122837 นาย  สมเกียรติ   อินทรยงค์ กฟน.3 ลพบุรี

7342 450027 00049558 นาง  ทศันีย ์  ภู่กล่อม กฟน.3 ลพบุรี

7343 450043 00156400 นาย  เสมา   แน่จริง กฟก.2 ชลบุรี

7344 450077 00114896 นาย  สมยศ   คงวดัใหม่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7345 450085 00088605 น.ส.  ปรียามาศ   สายสมบติั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7346 450093 00064093 นาย  อุทยั   สีหบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7347 450116 00240669 นาง  วฒันา   มหานิล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7348 450124 00014725 นาง  ภทัรจนัทร์   เตียสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

7349 450132 00003059 นาง  สหทัยา   ชือเพราะ สาํนกังานใหญ่

7350 450158 00024718 นาย  กิตติศกัดิ   ภู่รัตน์ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7351 450166 00211032 นาย  บุญเชิญ   เสียงสงัข์ กฟก.1 อยธุยา

7352 450182 00121904 น.ส.  อินทิรา   เนียมศรี สาํนกังานใหญ่

7353 450190 00211337 นาย  วิฑูรย ์  ชูพูน สาํนกังานใหญ่

7354 450213 00007512 นาง  ศลินดา   ยอดประทุม กฟฉ.1 อุดรธานี

7355 450221 00066922 นาย  ธวชัชยั   อินทรธิราช กฟฉ.1 อุดรธานี

7356 450239 00232000 น.ส.  ปภสัรา   เกษสระ กฟน.1 เชียงใหม่

7357 450247 00253741 นาย  วิโรจน์   จนัทร์โชติ กฟก.3 นครปฐม

7358 450255 00148205 นาย  ณรงค ์  พุมาเกรียว กฟน.2 พิษณุโลก

7359 450271 00188994 นาย  พงษศ์กัดิ   ดงัถวิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

7360 450302 00125853 นาย  พนาวรรณ   ดวงศรี กฟน.3 ลพบุรี

7361 450310 00067778 นาย  ชญานินทร์   เก่งการคา้ กฟต.1 เพชรบุรี

7362 450360 00238242 นาย  วลัลภ   ลิมประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

7363 450378 00241788 นาย  กฤษณพงศ ์  จนัทร์เขียว กฟก.2 ชลบุรี

7364 450386 00243235 นาย  เด่นศกัดิ   เล่ห์เหลียม กฟก.2 ชลบุรี

7365 450394 00177682 นาย  สมศกัดิ   มณีฉาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7366 450409 00179757 นาย  ธรรมสถิตย ์  โอฬารวฒันชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7367 450425 00115660 นาย  นรินทร์   หลกัแหลม กฟต.3 ยะลา

7368 450467 00247225 น.ส.  ปริศนา   คยันนัทน์ สาํนกังานใหญ่

7369 450483 00188099 นาย  สกลุชาย   เจริญสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

7370 450491 00214571 นาย  ธนกร   พชรธนธรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

7371 450514 00155781 นาย  เฉลิมชยั   ฉิมประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

7372 450530 00147736 นาย  ณฐัธี   บุญขาํ กฟก.3 นครปฐม

7373 450556 00071224 นาย  วีระเทพ   ใหญ่สวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

7374 450564 00054478 นาย  นพพร   ใจกลาง กฟต.1 เพชรบุรี

7375 450572 00054464 นาย  ธีระพงษ ์  สุระกุล กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7376 450598 00191226 นาย  ธนูทอง   ชยัทิพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7377 450603 00369338 นาย  ฉตัรมงคล   พลชา กฟก.2 ชลบุรี

7378 450611 00242461 นาย  ประสิทธิ   บุญสวน กฟก.2 ชลบุรี

7379 450629 00323520 นาย  อรรถกร   ใหมอ่อน กฟก.2 ชลบุรี

7380 450645 00048984 นาง  ชมพูนุท   สุวรรณนนัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

7381 450661 00187502 นาย  ประยรู   คิดถูก กฟต.3 ยะลา

7382 450679 00237882 นาย  สมศกัดิ   รอดสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

7383 450687 00125885 นาย  แสงทอง   ทองสุขดี กฟน.3 ลพบุรี

7384 450700 00294486 นาย  ธวชั   ศรีบรรเทา กฟน.1 เชียงใหม่

7385 450718 00098034 นาย  กองเกียรติ   นวลแสง กฟต.3 ยะลา

7386 450726 00187639 น.ส.  อภิญญา   ตุม้ทอง สาํนกังานใหญ่

7387 450734 00106455 นาง  สมหญิง   ธารประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

7388 450742 00127328 นาย  ประเสริฐ   บูรณะ กฟต.3 ยะลา

7389 450768 00038282 นาย  ธวชัชยั   ไชยเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

7390 450776 00247643 นาง  ชุติกาญจน์   สารดิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7391 450784 00019711 นาย  รุ่งโรจน์   แตงจุด กฟก.1 อยธุยา

7392 450792 00004005 นาย  พยงุ   แกว้ดว้ง กฟก.1 อยธุยา

7393 450807 00199660 น.ส.  ฐานะมนตร์   พุฒิกุลเศรษฐ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7394 450815 00255339 นาง  สุพชัรี   สุกใส กฟฉ.3 นครราชสีมา

7395 450823 00138658 นาง  ธรัญรัตน์   วอนวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

7396 450857 00290141 นาย  สวสัดิ   สาระพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7397 450865 00430763 นาย  จกัรกริช   เกริกสุวรรณชยั สาํนกังานใหญ่

7398 450873 00003081 นาง  ชุติมา   เสรีกลุ สาํนกังานใหญ่

7399 450899 00242839 น.ส.  อภิญญา   พิมพเ์ชือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7400 450912 00310448 นาง  สุรัฐา   พนสัสุขขมุ กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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7401 450920 00220974 นาง  สิรี   บุญยงิยง กฟก.3 นครปฐม

7402 450938 00204629 นาย  พิสิฐ   อินทวิมล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7403 450946 00102374 น.ส.  สจัภรณ์   ทองแท่น กฟต.3 ยะลา

7404 450954 00190907 นาย  พรชยั   จนัทร์แดง กฟต.3 ยะลา

7405 450962 00243471 นาย  อนุวตัร   ธินา กฟน.1 เชียงใหม่

7406 450970 00214862 นาย  ประสาร   หน่อแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

7407 450988 00218943 นาย  ธวชัชยั   อินกองงาม กฟน.1 เชียงใหม่

7408 451015 00063342 น.ส.  มณทิรา   จงักาจิตต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7409 451031 00003845 นาย  ณฐัภทัร   อะระวิล สาํนกังานใหญ่

7410 451057 00204706 น.ส.  สินีนาฏ   ศีติสาร สาํนกังานใหญ่

7411 451065 00230408 นาย  ชวลิต   กฤติยา กฟน.3 ลพบุรี

7412 451073 00030111 นาง  ยิหวา   แซ่แจว กฟต.3 ยะลา

7413 451081 00127241 น.ส.  พรพิศ   สงัขท์อง กฟก.2 ชลบุรี

7414 451099 00023049 นาง  ศรีสุดา   ถิรปภาวชิญ์ สาํนกังานใหญ่

7415 451104 00063815 นาย  วรชยั   ไชยกาล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7416 451112 00177696 นาย  สมชาติ   ศรีจารุพฤกษ์ กฟก.3 นครปฐม

7417 451120 00169350 นาย  นพดล   เขาแกว้ กฟก.3 นครปฐม

7418 451146 00249718 นาย  รัตนชยั   ยวุพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

7419 451162 00097747 นาย  สนัติ   ทีฆะพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

7420 451170 00286772 นาย  เดโช   อึงวานิช กฟก.1 อยธุยา

7421 451188 00120394 นาย  บญัชา   แกว้ดี กฟฉ.1 อุดรธานี

7422 451196 00123524 นาย  ธญัญะ   คาํภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

7423 451201 00375268 นาย  สถาพร   สว่างแสง สาํนกังานใหญ่

7424 451219 00022970 นาย  สุชาติ   ผวิอ่อน สาํนกังานใหญ่

7425 451243 00283897 นาย  พายพั   ไข่แกว้ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7426 451251 00029136 นาย  นิอีเลียส   ระเด่นอาหมดั กฟน.1 เชียงใหม่

7427 451285 00147740 นาย  สถาพร   แสงขาํ กฟก.3 นครปฐม

7428 451308 00136260 นาย  ณรงค ์  เมฆอาํพล กฟต.1 เพชรบุรี

7429 451316 00222594 นาย  ฉลอง   เพชรยอดศรี กฟต.3 ยะลา

7430 451324 00210468 นาย  สมชาย   เภาประดิษฐ์ กฟต.3 ยะลา

7431 451332 00213707 นาง  ทิพยเ์กษร   บุนนาค สาํนกังานใหญ่

7432 451340 00165556 นาย  อินชยั   ราชศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

7433 451382 00078949 นาง  วชัรา   ผาสุข กฟน.3 ลพบุรี

7434 451390 00129948 นาย  จิรพงษ ์  ทองจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7435 451405 00177323 นาย  ณฐัพงศ ์  ภกัดีรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7436 451439 00060885 นาย  ประวติั   วงษข์ลีุ กฟฉ.1 อุดรธานี

7437 451447 00064261 นาย  ธีรยทุธ   ไชยเนตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7438 451455 00174543 นาย  อาํนวย   เกษม กฟน.1 เชียงใหม่

7439 451463 00242043 นาย  บรรชา   อุปโน กฟน.1 เชียงใหม่

7440 451471 00130555 นาง  วิภาดา   พึงพงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7441 451489 00225615 นาง  ปรมา   อรณนนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

7442 451497 00112676 นาย  สะหลาํ   เพง็แจ่ม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7443 451502 00268948 น.ส.  มณัฑนา   ช่างเหลก็ กฟฉ.1 อุดรธานี

7444 451510 00102992 นาย  เจริญ   เผอืกผอ่ง กฟต.1 เพชรบุรี

7445 451536 00182807 นาย  ธรรมรงณ์   ขนุเทียงธรรม กฟก.3 นครปฐม

7446 451544 00239589 นาย  อรุณ   ครุธนอ้ย กฟต.3 ยะลา

7447 451552 00190834 นาย  สาธิต   ทองขาว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7448 451560 00143150 นาย  จิตกร   ดว้งรอด กฟต.3 ยะลา

7449 451594 00005047 นาย  ชฎิล   แสงแกว้ สาํนกังานใหญ่

7450 451609 00262815 น.ส.  ชิดชนก   ศรียมก สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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7451 451617 00145257 นาย  ศรัญย ู  กฤษณะเศรณี สาํนกังานใหญ่

7452 451625 00173688 นาย  ชยานนัท ์  เจริญศิริ สาํนกังานใหญ่

7453 451633 00002176 นาย  ศราวธุ   ดาํมโหรัตน์ สาํนกังานใหญ่

7454 451659 00255802 นาง  นฤมล   พินิจบุตร สาํนกังานใหญ่

7455 451667 00212406 นาย  สนธยา   ศิลารักษ์ สาํนกังานใหญ่

7456 451675 00284007 นาย  ปรารภ   สาริกา สาํนกังานใหญ่

7457 451706 00063697 นาย  บลัลงัก ์  บุญสว่าง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7458 451722 00432274 นาย  นิคม   ปันทวี กฟน.1 เชียงใหม่

7459 451730 00043289 นาย  เสนีย ์  เมืองเหมอะ กฟน.1 เชียงใหม่

7460 451772 00025655 นาง  รมิดา   สมภิพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

7461 451798 00147259 นาย  พิจิตร   แกว้สาํอางค์ กฟต.3 ยะลา

7462 451811 00165297 นาย  ชยัโรจน์   สุขสมบูรณ์ กฟต.3 ยะลา

7463 451829 00192818 นาย  เถลิงศกัดิ   อิมวิเศษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7464 451845 00073799 นาย  กิตติศกัดิ   สิงหโภชน์ กฟก.1 อยธุยา

7465 451861 00113159 นาย  ไกรพงษ ์  โกมุทธพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7466 451879 00284148 นาย  อมรเดช   สุขเกษม สาํนกังานใหญ่

7467 451887 00027825 นาง  ทิพา   คาํเมือง สาํนกังานใหญ่

7468 451926 00016781 นาย  ประสิทธิวฒุย ์  มณีวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

7469 451934 00152579 น.ส.  ญาณิพณัณ์   ทิพยว์ราศิริ สาํนกังานใหญ่

7470 451942 00044330 นาง  ภาวิณี   ชูเชาวน์ สาํนกังานใหญ่

7471 451968 00098343 นาย  อุทิตย ์  ธานี สาํนกังานใหญ่

7472 451976 00209665 นาง  นราพร   ฤทธิแรงกลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

7473 451984 00196371 นาย  มนสั   มณีจกัร กฟน.1 เชียงใหม่

7474 451992 00081376 นาย  ประภาพ   คาํธีระ กฟน.1 เชียงใหม่

7475 452003 00121704 นาย  เศวตฉตัร์   วงษร์ส กฟน.3 ลพบุรี
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7476 452011 00143932 นาย  จงรัก   สุขสาํราญ กฟก.3 นครปฐม

7477 452037 00089738 นาย  พงษศ์กัดิ   ประจนัตะเสน กฟฉ.1 อุดรธานี

7478 452045 00113163 นาย  สอน   เบาะพรม กฟฉ.1 อุดรธานี

7479 452053 00080798 นาย  สุฉตัรชยั   ศรีแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

7480 452079 00154044 นาย  เสกสรรค ์  แสงแดง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7481 452095 00195511 นาย  สุรศกัดิ   จนับาล กฟก.1 อยธุยา

7482 452100 00220106 นาย  พรศกัดิ   จรณธรรม กฟก.1 อยธุยา

7483 452134 00231763 นาย  อชิระ   ไกรแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

7484 452142 00214476 นาย  อศัวิน   พุทธอวยพรชยั กฟก.2 ชลบุรี

7485 452150 00197454 น.ส.  ณชัยา   เอกธาดา กฟก.2 ชลบุรี

7486 452184 00258250 นาย  พิสิฐ   สิงคเสลิต สาํนกังานใหญ่

7487 452192 00189259 นาย  ธนศกัดิ   พนัธ์โชติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7488 452207 00262829 นาย  สมเกียรติ   ธูปบูชากร สาํนกังานใหญ่

7489 452215 00286304 นาย  สุรัตน์   สกุลณี สาํนกังานใหญ่

7490 452223 00258478 นาย  สากล   นินเป้า สาํนกังานใหญ่

7491 452231 00149506 นาย  พิภสัฐ ์  วินยัพานิช สาํนกังานใหญ่

7492 452249 00161752 นาย  บุญเลิศ   นาควิมล สาํนกังานใหญ่

7493 452257 00232341 นาย  ธนทั   ชยัธนาพร สาํนกังานใหญ่

7494 452265 00197636 นาย  ชยันนัท ์  รุ่งเรือง สาํนกังานใหญ่

7495 452273 00200166 นาย  ฐิติพนัธ์   ทินประภานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7496 452281 00306097 นาย  ณฐัศกัย ์  จินตนานนท์ สาํนกังานใหญ่

7497 452299 00115088 นาย  สุภทัร   รักผงึ สาํนกังานใหญ่

7498 452320 00046873 นาย  จีระวฒัน์   สระสมศรี กฟต.1 เพชรบุรี

7499 452338 00163118 นาย  กิตติภพ   เศวตฉตัรธารีย์ สาํนกังานใหญ่

7500 452396 00075446 นาย  ราวิน   เดือนแจง้ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7501 452401 00075355 นาย  ปรีชา   นิมตลุง กฟน.3 ลพบุรี

7502 452419 00075373 นาย  ประชา   กลินลาํยงค์ กฟน.3 ลพบุรี

7503 452443 00083778 นาย  สมเกียรติ   วงศแ์สงหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

7504 452451 00211369 นาย  ยทุธพงษ ์  สอนง่ายดี กฟน.2 พิษณุโลก

7505 452469 00114050 วา่ที ร.ต.  เรืองฤทธิ   ชูคนัหอม กฟฉ.1 อุดรธานี

7506 452477 00129502 นาย  วรวิทย ์  แสนบุดดา กฟฉ.1 อุดรธานี

7507 452485 00098452 นาย  รณชยั   คาํโนฤทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7508 452493 00104467 นาย  บรรเทิง   เอกอุ่น กฟฉ.1 อุดรธานี

7509 452508 00136329 นาง  พรศิริ   บุญวรรณโณ กฟต.3 ยะลา

7510 452516 00082522 นาย  สมคิด   จุขนุทด กฟก.1 อยธุยา

7511 452524 00416224 นาย  สมจินต ์  หสัถีรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

7512 452532 00013238 นาย  สุระพล   ทบัภู กฟก.1 อยธุยา

7513 452540 00189045 นาย  สมถวิล   กาญจนพิทกัษ์ กฟก.1 อยธุยา

7514 452558 00294563 นาย  แสนสุข   ศิริอุดมสิน กฟก.2 ชลบุรี

7515 452566 00178983 นาย  ณรงค ์  ยางหลวง กฟก.3 นครปฐม

7516 452574 00141671 นาย  มนสั   ไพศาลย์ กฟก.3 นครปฐม

7517 452590 00280221 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   ปานอุรัง กฟก.3 นครปฐม

7518 452605 00110751 นาย  เกษม   สุ่มผง กฟก.3 นครปฐม

7519 452647 00091541 นาย  เฉลิมรัตน์   นาวาพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

7520 452655 00053131 นาย  เสกสนัติ   บุญนาํ กฟต.3 ยะลา

7521 452663 00003322 นาย  ธีรวฒิุ   ศรีบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7522 452671 00186283 นาย  สมพงษ ์  คละวรรณดี สาํนกังานใหญ่

7523 452697 00225279 นาย  เดชา   ขดัสีสกุล กฟน.1 เชียงใหม่

7524 452702 00048970 นาย  จิตติวฒัน์   สุริยวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

7525 452710 00273777 นาง  ชวนพิศ   พงษสุ์ข กฟน.1 เชียงใหม่
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7526 452728 00162203 วา่ที ร.ต.  สาํราญ   ยงิยง กฟน.1 เชียงใหม่

7527 452736 00108825 นาย  ศรายทุธ   ศิริศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

7528 452744 00036321 นาย  พฤษภ ์  สุขเจริญ กฟก.1 อยธุยา

7529 452752 00428291 นาย  ประดิษฐ์   บางจริง กฟก.1 อยธุยา

7530 452760 00014648 นาย  อุดมศกัดิ   จนัทรา กฟก.1 อยธุยา

7531 452786 00120744 นาย  ประกาศิต   บุญหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

7532 452809 00297866 นาย  ภทัรภูมิ   ปฐวีนาวิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

7533 452833 00232646 นาย  ณรงคศ์กัดิ   ผลภาค กฟก.3 นครปฐม

7534 452841 00026192 นาย  ชูชีพ   อินทร์ประสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

7535 452859 00068801 นาย  เกษม   บุญมี กฟน.3 ลพบุรี

7536 452867 00068815 นาย  สนัติราษฎร์   เมืองแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

7537 452883 00117612 นาย  สุวจัชยั   วิสุทธิเศรษฐกุล กฟต.3 ยะลา

7538 452891 00190870 น.ส.  สุวลี   ดวงโชคไชย สาํนกังานใหญ่

7539 452906 00159208 นาง  พสัดา   แตเ้จริญไชย สาํนกังานใหญ่

7540 452914 00023053 น.ส.  สิเบญญา   วีระสุนทร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7541 452948 00047233 นาง  การะเกด   จนัทร์เพือน สาํนกังานใหญ่

7542 452956 00259038 นาง  ลาวลัย ์  บุญชู กฟก.3 นครปฐม

7543 452964 00011745 นาย  ณฏัฐพล   ประคาํทอง กฟต.1 เพชรบุรี

7544 452972 00213775 นาง  ลภสัรดา   เกตุเพช็ร สาํนกังานใหญ่

7545 452980 00048893 นาย  ไพรัตน์   กวาวสิบสาม กฟน.1 เชียงใหม่

7546 453009 00225324 นาย  สุธนน์   แสนติบคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

7547 453017 00048952 นาย  วิฑูรย ์  คาํพิทาํ กฟน.1 เชียงใหม่

7548 453025 00152274 นาย  อนุรักษ ์  ณ เชียงใหม่ กฟน.1 เชียงใหม่

7549 453033 00051975 นาย  ชยธร   อฒัจกัร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7550 453041 00104449 นาย  สุชาติ   โมห้อชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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7551 453059 00205102 นาย  ราชนิพนธ์   ยอดสนิท กฟต.3 ยะลา

7552 453067 00061904 นาย  วิญ ู   ไทยดี กฟฉ.1 อุดรธานี

7553 453075 00089665 น.ส.  สุนทราภรณ์   อินทราเวช กฟฉ.1 อุดรธานี

7554 453083 00055410 นาง  ปิยดา   เขือนแกว้ กฟก.1 อยธุยา

7555 453091 00109576 น.ส.  อญัชลีพร   รักษาสตัย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7556 453106 00157042 นาย  พิทยา   หล่อคุณธรรม กฟก.2 ชลบุรี

7557 453114 00199856 นาง  ภานุมาศ   นาคอุดม กฟก.2 ชลบุรี

7558 453122 00210236 นาย  ภาสกร   แยม้ดอกบวั กฟก.2 ชลบุรี

7559 453130 00208378 นาง  ภิราภรณ์   สุขสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

7560 453148 00230858 นาย  สาธิต   เกษมสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

7561 453156 00057785 นาย  ธนินทรั์ฐ   นิลเนตรานนท์ สาํนกังานใหญ่

7562 453164 00012369 น.ส.  กนกกร   สมัมาพรต กฟก.1 อยธุยา

7563 453172 00215595 นาง  วชิรา   เนียมฉาํ สาํนกังานใหญ่

7564 453180 00150995 นาย  อลงกฏ   ภู่ระหงษ์ กฟก.3 นครปฐม

7565 453198 00240455 นาย  สุภทัร์   ยาทิพย์ กฟก.3 นครปฐม

7566 453203 00388863 นาย  จกัรกฤษณ์   อุบลวรรณรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

7567 453211 00118909 น.ส.  เสาวณี   อารียรั์ตนพิทกัษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7568 453229 00211446 นาย  อุทยั   พลเยยีม กฟฉ.1 อุดรธานี

7569 453237 00120299 นาย  ชรินทร์   บรมสาํลี กฟฉ.1 อุดรธานี

7570 453245 00123629 นาง  หทยักาญจน์   รัฐธนะวิทย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7571 453253 00064566 นาง  นฤดี   วิทยาพิเชฐ กฟก.2 ชลบุรี

7572 453261 00101782 นาย  ชาญณรงค ์  กอ้นทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7573 453279 00156078 นาย  บุญศรี   มีหินกอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7574 453295 00220374 นาย  เดชา   กศุลครอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7575 453300 00009928 นาย  อุทยั   ดวงประทุม กฟฉ.3 นครราชสีมา
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7576 453318 00192745 นาย  กาํพล   ทศัสิทธิ กฟก.1 อยธุยา

7577 453326 00255670 นาย  สุรศกัดิ   เอียจะบก กฟฉ.3 นครราชสีมา

7578 453334 00131115 นาย  วิรัช   พงษภ์มร กฟฉ.3 นครราชสีมา

7579 453342 00380233 นาย  เชาวลิต   ภกัดีพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7580 453368 00108443 นาย  สมจิต   แสนเมือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7581 453384 00051525 นาย  วิทยา   ภาสอน กฟฉ.3 นครราชสีมา

7582 453392 00300728 นาย  สมพจน์   ปัทมเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7583 453407 00264049 นาย  ศรีสงดั   ทะนนัไชย กฟน.1 เชียงใหม่

7584 453415 00040740 นาง  ศิริพร   วิรัตน์เกษม กฟน.1 เชียงใหม่

7585 453423 00113422 นาย  สิทธิชยั   สีสนั กฟน.1 เชียงใหม่

7586 453431 00233197 นาง  จิตราภรณ์   สรรสวาสดิ กฟน.1 เชียงใหม่

7587 453457 00149029 นาย  ฤาชยั   ไชยเดช กฟน.3 ลพบุรี

7588 453465 00075432 นาย  จนัทรัตน์   พึงเดช กฟน.3 ลพบุรี

7589 453473 00028712 นาย  สวาท   เวียงเหลก็ กฟน.1 เชียงใหม่

7590 453504 00111802 นาง  นาตยา   ศรีเพียรเอม กฟก.3 นครปฐม

7591 453512 00180069 นาย  พนม   ศรีผอ่ง กฟก.3 นครปฐม

7592 453520 00156387 นาย  ณฏัฐ ์  สนุกพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

7593 453538 00296824 นาย  พุทธพงษ ์  ธรรมปราณีสุข กฟก.3 นครปฐม

7594 453546 00116757 นาง  เสาวภา   เปลียนประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

7595 453554 00095763 นาง  รัชดา   อมัพวานนท์ กฟก.1 อยธุยา

7596 453562 00115424 น.ส.  สมบูรณ์   พึงพา กฟก.1 อยธุยา

7597 453570 00142695 นาย  สมศกัดิ   พุทธกาล กฟก.1 อยธุยา

7598 453588 00111925 นาง  เสาวนีย ์  กองทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

7599 453627 00129134 นาย  กิตติศกัดิ   พิทกัษกิ์ตติธร กฟฉ.1 อุดรธานี

7600 453643 00177341 นาย  สมบูรณ์   พนัธ์ุไม้ กฟฉ.1 อุดรธานี
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7601 453651 00148932 นาย  สนัติภาพ   เพช็รรักษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

7602 453669 00069843 นาง  สุภคั   พบศิลา กฟก.1 อยธุยา

7603 453677 00248403 น.ส.  สุจรรยา   จรรยารักษ์ กฟก.1 อยธุยา

7604 453685 00183394 นาย  ปรีดา   แสงเดือน สาํนกังานใหญ่

7605 453693 00005683 นาย  เฉลิมพล   สวสัดิเวทิน สาํนกังานใหญ่

7606 453724 00183308 น.ส.  ประจิต   ช่างประดิษฐ์ กฟต.3 ยะลา

7607 453732 00114355 น.ส.  กาญจนา   พลายแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

7608 453758 00115024 น.ส.  สุรางรัตน์   สณัห์พานิชกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7609 453766 00182134 นาย  สุวฒัน์   วิไลรัตน์ กฟต.3 ยะลา

7610 453774 00107310 นาง  จิตรา   อุ่นเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7611 453782 00193846 นาย  ธวชัชยั   ทาํพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7612 453790 00388722 นาย  ยทุธนา   บุญจกัษุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7613 453805 00174993 นาย  ไพโรจน์   ชลมัพุช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7614 453813 00129875 นาย  เนติกร   นิลดวงดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7615 453821 00222758 นาง  จารุวรรณ   นิตยก์ระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

7616 453839 00124752 นาย  ประวิทย ์  สืบกระแสร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7617 453847 00098466 นาย  เด่นพงศ ์  ศรีสารคาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7618 453855 00042633 นาย  สุชาติ   ถูกจิตต์ กฟน.1 เชียงใหม่

7619 453871 00210454 นาย  ปรีชา   อุตตะโมท กฟก.2 ชลบุรี

7620 453889 00069334 นาย  คมกริช   ตะยะพงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

7621 453897 00181388 นาย  สิทธินาถ   นาคนิยม กฟน.1 เชียงใหม่

7622 453902 00048966 นาง  พงษล์ดัดา   เตชะสาย กฟน.1 เชียงใหม่

7623 453910 00243144 น.ส.  อญัชลีพร   ตนัต๊ะพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7624 453936 00115765 น.ส.  ศิริลกัษณ์   คูศิริวานิชกร กฟต.1 เพชรบุรี

7625 453944 00057226 น.ส.  สุกญัญา   วงศป์ระภาสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี
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7626 453952 00277749 นาย  ศิริพงษ ์  เกรียงไกรเพช็ร์ กฟน.3 ลพบุรี

7627 453960 00188885 น.ส.  สุภางค ์  รูปขาํ กฟน.3 ลพบุรี

7628 453978 00026065 นาง  นฤมล   โลหะเวช กฟน.3 ลพบุรี

7629 454005 00171531 นาย  จนัทร์ทิตย ์  จิตนารินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

7630 454021 00083932 นาย  พรชยั   มีไทยสม กฟน.1 เชียงใหม่

7631 454039 00127128 น.ส.  อิสรียกร   คาํเพิมพูล กฟน.1 เชียงใหม่

7632 454047 00213161 นาย  สุนยั   จอมวนั กฟก.3 นครปฐม

7633 454055 00238583 นาย  นิธิ   พิชาดุลย์ กฟก.3 นครปฐม

7634 454089 00172432 น.ส.  สุรีรัตน์   จุลวงศาศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

7635 454102 00224869 นาย  อดิศร   คาํชยั กฟก.2 ชลบุรี

7636 454110 00314901 นาง  เยาวนี   แซ่หยุน่ สาํนกังานใหญ่

7637 454128 00199379 นาย  เกรียงศกัดิ   กาญวฒันะกิจ สาํนกังานใหญ่

7638 454136 00010921 น.ส.  ชฎารัตน์   แสงแกว้ สาํนกังานใหญ่

7639 454144 00094276 นาง  ศิริวรรณ   ทาศิลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7640 454152 00149188 นาย  สมจิตร   สุรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7641 454160 00030670 นาย  ธิติ   เรณู กฟฉ.1 อุดรธานี

7642 454178 00203473 นาง  ฉวีวรรณ   ลือชาธนานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7643 454194 00082518 นาย  บญัชา   กิงนรา กฟก.1 อยธุยา

7644 454209 00116589 น.ส.  นฤมล   จนัทร์ศรี กฟก.1 อยธุยา

7645 454217 00116993 นาย  สุรพนัธ์   รุ่งโรจน์ กฟก.1 อยธุยา

7646 454225 00118913 นาง  โสภา   สุขเสนา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7647 454241 00129811 นาย  นิคม   คาํสวาท กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7648 454259 00125162 นาย  เทพภิศกัดิ   อุทยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7649 454267 00138244 นาย  จิระเดช   นามโสภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7650 454275 00094303 นาย  สมพงษ ์  ธรรมสา กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564
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7651 454283 00175258 น.ส.  วรภาณี   รัตนาศรีหา กฟฉ.3 นครราชสีมา

7652 454291 00124720 นาง  โสมสุรางค ์  ขาํขนิษฐ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7653 454306 00105295 นาง  รุ่งนภา   บรรณมาส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7654 454322 00046891 นาย  กิตติพงศ ์  คชรินทร์ สาํนกังานใหญ่

7655 454348 00215513 นาย  จารุวฒัน์   ฉวีรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7656 454356 00047629 นาง  ขวญัจิต   ศรีขดัเคา้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7657 454364 00226489 นาย  วินยั   วนะภูติ กฟก.2 ชลบุรี

7658 454380 00147809 นาย  กมล   หมวดปัชชา กฟก.3 นครปฐม

7659 454398 00240469 นาย  คงศกัดิ   แวน่กิง กฟก.2 ชลบุรี

7660 454403 00218939 นาย  จตุรงค ์  ศรีอนงค์ กฟก.1 อยธุยา

7661 454411 00238179 นาย  ดุสิต   ทาศรี กฟน.1 เชียงใหม่

7662 454429 00229950 นาย  ภาธร   มีนาบุญ กฟก.1 อยธุยา

7663 454437 00265968 นาย  ทินกร   วิระเทพสุภรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7664 454445 00216400 นาย  เทอดพงศ ์  ศรีมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

7665 454453 00209356 นาย  ธงชยั   ทองมาก กฟฉ.3 นครราชสีมา

7666 454461 00124302 นาย  ธรรมนูญ   อุปรโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

7667 454479 00252581 นาย  นิติกร   เกษพรหม สาํนกังานใหญ่

7668 454487 00246251 นาย  บรรพต   ตงัเจริญดี สาํนกังานใหญ่

7669 454495 00214812 นาย  บุญรัตน์   ไมแ้กว้ กฟต.1 เพชรบุรี

7670 454500 00110965 นาย  ปิยพล   สายสาระ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7671 454518 00291933 นาย  ประคอง   พินิจพรวฒันา สาํนกังานใหญ่

7672 454526 00243108 นาย  ประทีป   มีบุญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7673 454534 00225160 นาย  พงษศ์กัดิ   จนัทร์พงษ์ สาํนกังานใหญ่

7674 454550 00248435 นาย  พิเชษฐ   วงษเ์คียม สาํนกังานใหญ่

7675 454584 00309168 นาย  ภกัพงษ ์  วงษพ์นัธุ์ทา กฟก.3 นครปฐม
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7676 454607 00244677 นาย  สิริเชษฐ์   พชัรแจ่มใส กฟก.2 ชลบุรี

7677 454615 00209201 นาย  ยทุธนา   ครุฑกาศ กฟก.1 อยธุยา

7678 454623 00243994 นาย  รณภพ   ศรีพรหมทตั กฟฉ.1 อุดรธานี

7679 454631 00197286 นาย  วลัลภ   พรามคุม้ กฟต.1 เพชรบุรี

7680 454649 00147136 นาย  วฒิุกร   ผลชู กฟฉ.3 นครราชสีมา

7681 454657 00255884 นาย  วฒิุชยั   แกว้อารีลกัษณ์ กฟน.2 พิษณุโลก

7682 454665 00134868 นาย  จิรพชัร์   ด่างเกษี กฟฉ.1 อุดรธานี

7683 454673 00228390 นาย  ศราวธุ   ชืนจิตร กฟก.3 นครปฐม

7684 454681 00164491 นาย  ศกัดิชาย   บุญขนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7685 454699 00221766 นาย  ศกัรินทร์   พนัธ์ุพาณิชย์ กฟน.1 เชียงใหม่

7686 454704 00119864 นาย  สนธยา   วงศสุ์คนธนิตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7687 454712 00239020 นาย  สมชาย   แซวจนัทึก สาํนกังานใหญ่

7688 454720 00247184 นาย  สญัญา   แดงประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

7689 454738 00184186 นาย  สิริศกัดิ   กาปวน กฟน.1 เชียงใหม่

7690 454746 00248730 นาย  สุพจน์   บวัคง สาํนกังานใหญ่

7691 454762 00122687 นาย  ภวตั   จงรัตนชูชยั กฟก.1 อยธุยา

7692 454770 00209342 นาย  อดิสร   จินตนานนท์ กฟก.3 นครปฐม

7693 454788 00245182 นาย  อนุชา   ภูขมงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7694 454796 00124293 นาย  กตตน์   สิงห์เสนา กฟฉ.1 อุดรธานี

7695 454819 00104221 นาย  พิษณุ   มุขแจง้ กฟน.1 เชียงใหม่

7696 454827 00104271 วา่ที ร.ต.  เชตุดาภาช   สุวรรณวงศ์ กฟน.3 ลพบุรี

7697 454835 00204029 น.ส.  ศนัสนีย ์  จนัทรังษี สาํนกังานใหญ่

7698 454843 00004128 น.ส.  พิชญเนตร   อู่อน้ สาํนกังานใหญ่

7699 454851 00098252 นาง  กมลวรรณ   สงัขเ์จริญ สาํนกังานใหญ่

7700 454869 00224146 นาย  วรากร   จอกลอย กฟต.1 เพชรบุรี
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7701 454877 00111589 นาย  บุญเยยีม   ดว้งหร่าย สาํนกังานใหญ่

7702 454885 00163027 นาย  ศิริวฒัน์   บุญศิริ สาํนกังานใหญ่

7703 454893 00099171 น.ส.  สุพตัรา   พนัธ์โสตถี สาํนกังานใหญ่

7704 454908 00149033 นาย  พยนต ์  กองทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

7705 454924 00145570 นาย  ธีรยทุธ์   ร้อยบาง สาํนกังานใหญ่

7706 454932 00019393 นาย  สมพงษ ์  ถินเรียบ กฟฉ.1 อุดรธานี

7707 454974 00094030 นาย  กนัณพงศ ์  ขาวสอาด กฟก.1 อยธุยา

7708 454990 00229364 นาย  วิธณฐั   เวชกิจ สาํนกังานใหญ่

7709 455001 00430145 นาง  นวิยา   อาราม สาํนกังานใหญ่

7710 455027 00260186 นาย  ภรต   พงศอ์ร่าม กฟต.1 เพชรบุรี

7711 455069 00106619 นาย  ธิติพนัธ์   แพ่งนคร สาํนกังานใหญ่

7712 455085 00140320 นาย  ทวีศกัดิ   แสวงฟองคาํ สาํนกังานใหญ่

7713 455108 00185219 นาง  จารุวรรณ   นาเมือง กฟต.1 เพชรบุรี

7714 455116 00225142 น.ส.  ประไพ   หวงัพุด สาํนกังานใหญ่

7715 455166 00008522 น.ส.  วรภร   ใจเยน็ สาํนกังานใหญ่

7716 455174 00151369 นาง  กรรนิการ์   เหลืองรังษี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7717 455190 00106605 นาง  กนกกาญจน์   ถินถนอม สาํนกังานใหญ่

7718 455205 00196785 นาง  อโณทยั   หุ่นเก่า สาํนกังานใหญ่

7719 455213 00179393 นาย  ชยัณรงค ์  วงษศิ์ลป์ สาํนกังานใหญ่

7720 455221 00044712 น.ส.  วรัญญา   โหมดวอ่งไว สาํนกังานใหญ่

7721 455239 00140566 นาย  กิตติศกัดิ   บุญมี สาํนกังานใหญ่

7722 455247 00076442 นาย  อยัลา   วงหาแทน กฟก.2 ชลบุรี

7723 455255 00263348 นาย  โกมล   ไวยนพ กฟก.2 ชลบุรี

7724 455263 00246538 นาย  ชยัยา   แถนสีแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

7725 455271 00213248 นาย  อดุลย ์  ทองอ่อน กฟก.2 ชลบุรี
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7726 455302 00162776 นาง  จนัทรัตน์   วะนาํคา้ง สาํนกังานใหญ่

7727 455310 00103425 นาง  มนทิพย ์  ถกลธวชั สาํนกังานใหญ่

7728 455336 00150804 นาง  ปิยะนุช   วิษณุรังสรรค์ สาํนกังานใหญ่

7729 455360 00164069 นาย  วรวฒิุ   ทรรพสุทธิ สาํนกังานใหญ่

7730 455386 00236036 นาย  จารุวฒัน์   สนธิเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7731 455394 00116616 นาย  สมเกียรติ   พูลแช่ม กฟก.1 อยธุยา

7732 455409 00116420 นาง  ศิริบงัอร   เอือเฟือกลาง กฟก.1 อยธุยา

7733 455417 00124134 นาง  เพญ็นภา   ยนืชีวี กฟฉ.1 อุดรธานี

7734 455425 00239084 นาย  ศกัดิดา   พิพิธหิรัญการ กฟฉ.1 อุดรธานี

7735 455433 00113836 นาง  มยรุา   นามวงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

7736 455441 00105013 นาย  ไพบูลย ์  บุตร์ตะเวทย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7737 455467 00286340 น.ส.  จกัษณา   ปลืมปัญญา กฟก.1 อยธุยา

7738 455475 00098898 น.ส.  ศิริวรรณ   แสงไผแ่กว้ กฟก.2 ชลบุรี

7739 455483 00120526 นาย  สมหวงั   โคตรลาคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

7740 455491 00105009 นาย  อภิเทพ   อินานนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7741 455506 00105940 นาย  ธวชั   ศรีเทพอุบล กฟฉ.1 อุดรธานี

7742 455514 00230771 นาย  อภิชาต   ชนชนะกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

7743 455522 00216832 นาย  จิรยทุธ์   หนูคลา้ย กฟต.1 เพชรบุรี

7744 455530 00076747 นาย  ช.ธีรศาสตร์   รัตนาจารย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7745 455548 00146194 นาย  อคัเดช   นิติชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7746 455556 00234739 นาย  สิทธิกร   จิระพิบูลยพ์นัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7747 455572 00151719 นาย  ปัญญา   โสมศุภผล กฟก.1 อยธุยา

7748 455580 00116698 นาย  เรืองฤทธิ   แสนประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

7749 455598 00254729 นาง  ศศิมาศ   ใจธรรม กฟก.3 นครปฐม

7750 455611 00110197 นาย  นฐัพงศ ์  สุวรรณกฏู กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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7751 455637 00141285 น.ส.  ชลลดา   มาบางครุ สาํนกังานใหญ่

7752 455645 00006225 นาย  สณัฐิติ   ธาระเขต สาํนกังานใหญ่

7753 455679 00228790 นาย  กิตติภพ   พฤกษนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7754 455687 00156187 น.ส.  เสาวณีย ์  ประสงค์ สาํนกังานใหญ่

7755 455695 00268811 นาย  ชาญชยั   พ่วงรอด กฟต.1 เพชรบุรี

7756 455700 00265695 นาย  อรัญ   บุญจาํนงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

7757 455718 00112917 นาง  ภาวนา   ไพบูลย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7758 455726 00253705 นาง  กฤษณา   ปริตโตทก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7759 455734 00137539 นาย  จีราวฒัน์   จอมจุมพลภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7760 455742 00030620 นาย  ปัจจยั   บรรเลงส่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7761 455768 00164637 นาย  เนติวิทย ์  ธรานุกูลวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7762 455776 00208837 นาง  ธนัยา   ทมโคตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

7763 455784 00198319 นาย  สนนั   นอ้มกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7764 455792 00156064 นาง  ยพิุน   เจริญพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7765 455807 00138521 นาย  ประพฒัน์   สมุทรผอ่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7766 455815 00164500 นาง  พรพิมล   บุญขนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7767 455823 00201976 นาง  กฤติกา   ทองนาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7768 455831 00227035 นาย  สนัติ   พุ่มจาํปา กฟน.3 ลพบุรี

7769 455849 00168118 น.ส.  อรุณวรรณ   ธนโกเศศ สาํนกังานใหญ่

7770 455857 00436814 นาย  คงเดช   แซ่ลิม สาํนกังานใหญ่

7771 455865 00262542 นาย  โยธิน   ชินสมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

7772 455873 00242407 นาย  วฒิุพงศ ์  คงทอง กฟก.1 อยธุยา

7773 455899 00174448 นาย  อิสระพงศ ์  นาถวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

7774 455904 00160683 นาย  ธีรชาติ   ภูยงค์ กฟน.3 ลพบุรี

7775 455912 00156046 นาย  นิพนธ์   เลิศสรรสิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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7776 455920 00138567 นาง  ชุลีวรรณ   ธีระวงศานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7777 455946 00233351 น.ส.  ปัทมา   คาํพิทกัษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7778 455954 00260013 นาย  สุทศัน์   บุษบงก์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7779 455970 00129334 นาย  ยทุธนา   พลประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

7780 456007 00218052 นาย  เอกชยั   บุญประสาท สาํนกังานใหญ่

7781 456031 00245641 นาง  นนัทิรัตน์   ปัญญาศรีวินิจ สาํนกังานใหญ่

7782 456049 00203178 นาย  ศิวดล   กาหลง สาํนกังานใหญ่

7783 456057 00221784 นาย  สิทธิชยั   อุปกรณ์ศิริการ กฟก.2 ชลบุรี

7784 456073 00164928 นาย  วีระศกัดิ   กลมอ่อน กฟก.1 อยธุยา

7785 456081 00216123 นาย  ทศมนต ์  ทิมโต้ สาํนกังานใหญ่

7786 456099 00115997 นาย  มนตรี   กลา้การขาย สาํนกังานใหญ่

7787 456112 00180346 นาย  อภิชาติ   ศรีเพชรดี กฟก.3 นครปฐม

7788 456120 00163536 นาย  ปิติโรจน์   อธิศิริรัตนไกร กฟก.3 นครปฐม

7789 456138 00283542 นาย  ชยพล   ส่องประทีป กฟก.3 นครปฐม

7790 456162 00185582 นาง  พรทิพย ์  บุญศรีโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7791 456170 00123906 นาย  พงษรั์ตน์   ศรีสถาน กฟฉ.1 อุดรธานี

7792 456188 00129011 นาย  ศกัดินคร   ทองคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

7793 456196 00114337 นาง  ศรัญยรั์ชย ์  เบญ็จาทิกลู กฟต.1 เพชรบุรี

7794 456201 00195652 น.ส.  นุชจรีย ์  พรายมี กฟต.1 เพชรบุรี

7795 456235 00217397 นาย  สถิตย ์  บวัพนมมาศ สาํนกังานใหญ่

7796 456243 00106582 นาย  วิทยา   ศุภขจรวนิช สาํนกังานใหญ่

7797 456251 00167853 น.ส.  สุชาดา   สุขนิรันดร์ กฟต.1 เพชรบุรี

7798 456277 00116802 นาย  ณฤทธิ   โปร่งฟ้า กฟก.1 อยธุยา

7799 456285 00192886 นาย  สุทธิรักษ ์  สง่าสงเคราะห์ กฟก.1 อยธุยา

7800 456293 00112226 นาย  จุมพจน์   สุริสุระ กฟก.1 อยธุยา
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7801 456308 00292266 นาย  เสรี   ถาวร กฟก.1 อยธุยา

7802 456316 00210440 นาง  สุชาดา   พฤกษาโรจน์ กฟก.2 ชลบุรี

7803 456324 00285285 นาง  รุ่งทิวา   อุบงชะนี กฟต.1 เพชรบุรี

7804 456332 00113963 นาย  สุรัตน์   อุไรรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7805 456340 00107760 นาง  เกษแกว้   เชียงเถียร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7806 456366 00163231 นาง  ศุภานนั   มีเจริญ สาํนกังานใหญ่

7807 456390 00153252 นาย  รัฐชยั   ดารากร ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

7808 456405 00173747 น.ส.  ฐิติรัตน์   สยดัพานิช สาํนกังานใหญ่

7809 456421 00279969 น.ส.  รุ่งรัตน์   สิงห์สาธร กฟฉ.1 อุดรธานี

7810 456439 00154012 นาย  นิคม   อินเสมียน กฟฉ.1 อุดรธานี

7811 456447 00174434 นาย  ราชนัย ์  วงษน์ารายณ์ กฟน.3 ลพบุรี

7812 456455 00122887 นาย  รพิน   อินทร์สอาด กฟน.3 ลพบุรี

7813 456463 00087409 นาย  ธนารัตน์   แยม้เกตุ กฟก.1 อยธุยา

7814 456471 00210345 นาย  อนุสรณ์   ร่วมเขต กฟก.1 อยธุยา

7815 456489 00179202 นาง  จารุพนัธ์   ต่อเหล่าคา้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7816 456497 00205857 นาย  สมเจตน์   ฮะวงัจู กฟก.3 นครปฐม

7817 456502 00155272 นาย  สรศาสตร์   สงวนพนัธ์ุ กฟก.3 นครปฐม

7818 456510 00228045 นาย  จุมพล   จนัทร์สุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

7819 456528 00180396 นาย  พรมแดน   สุทธิงาม กฟก.3 นครปฐม

7820 456536 00245241 นาย  ชาญศกัดิ   วงษาพรหม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7821 456544 00174270 นาย  ณฐพร   ไชยลาโภ สาํนกังานใหญ่

7822 456552 00195684 น.ส.  สรณการ   ศิริมูล สาํนกังานใหญ่

7823 456560 00181265 นาย  ชาญชยั   ศรีถนอมวงศ์ สาํนกังานใหญ่

7824 456578 00266405 นาย  วราวิศน์   วราพิชยัพงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7825 456586 00221689 นาย  ทรงวฒิุ   สุปินธรรม กฟน.1 เชียงใหม่
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7826 456594 00239925 นาย  สุระชยั   สุทธหลวง กฟน.1 เชียงใหม่

7827 456609 00212733 นาย  พงษพ์รรณ์   จนัติยะ กฟน.1 เชียงใหม่

7828 456617 00162671 นาย  ปัญญา   ดอกแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

7829 456625 00229423 นาย  ไพรัช   กลินบุญ กฟน.3 ลพบุรี

7830 456641 00168631 นาง  สิริรัตน์   พลศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

7831 456667 00175208 นาย  สิทธิพงษ ์  สงวนพรรค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7832 456675 00249827 นาง  สุรัชดา   เนาวรัตน์กูลชยั สาํนกังานใหญ่

7833 456683 00099644 นาง  กรรนิการ์   แดงพลอย สาํนกังานใหญ่

7834 456691 00144538 นาย  อดุลย ์  อามะ กฟต.3 ยะลา

7835 456706 00137620 นาย  ชยพล   สมชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7836 456714 00101841 นาย  อติพล   สุวรรณพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7837 456722 00119973 นาย  รวินทว์ฒัน์   พลสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7838 456730 00153193 นาย  อาํนาจ   ทองคาํใส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7839 456748 00173715 นาง  ณิศาณฐั   ผกูเกษร สาํนกังานใหญ่

7840 456756 00248130 นาย  วสนัต ์  นนัทะสาํราญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7841 456764 00126190 นาย  อานนท ์  อินทรา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7842 456772 00195066 นาง  ศิริลกัษณ์   เจริญหลาย กฟน.1 เชียงใหม่

7843 456811 00163154 นาง  รุจิรา   อรุณกิจ สาํนกังานใหญ่

7844 456829 00165992 นาย  ธงชยั   กลินมาลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7845 456837 00187120 นาย  นนทว์ริศ   โรจน์รจิวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

7846 456845 00130882 นาย  สุริย ์  เปียมงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7847 456853 00138767 นาย  ทนง   ศรีสุนทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

7848 456861 00139727 นาย  นครินทร์   จรรยานุภาพ สาํนกังานใหญ่

7849 456879 00124425 นาย  จิรายสุ   กฤษณะกะลศั กฟฉ.1 อุดรธานี

7850 456887 00109562 นาย  องอาจ   อุทาพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7851 456895 00109580 นาย  สถาพร   สุตาวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7852 456900 00254151 นาย  ปยา   นนทศิลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7853 456918 00252472 นาย  สุนทร   รัตนบุรี กฟก.3 นครปฐม

7854 456934 00204942 น.ส.  สนองพร   พานพุ่ม กฟน.3 ลพบุรี

7855 456942 00284720 นาง  เบญจมาภรณ์   เจริญพร กฟน.3 ลพบุรี

7856 456950 00254274 นาย  จิระ   อินเลก็ กฟน.3 ลพบุรี

7857 456976 00179402 นาย  อาคม   มาตรสุริย์ กฟต.1 เพชรบุรี

7858 456984 00122037 น.ส.  ฐิตารีย ์  เกณวิถี สาํนกังานใหญ่

7859 456992 00198896 นาย  ภกัดี   รักษาทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

7860 457003 00193187 นาย  ยรรยง   ปินตานา สาํนกังานใหญ่

7861 457029 00274587 น.ส.  ชลิดา   ขาํเลิศ สาํนกังานใหญ่

7862 457037 00152301 นาย  ปิยวฒัน์   รัตนะคุปต์ สาํนกังานใหญ่

7863 457045 00140093 นาย  ภาคภูมิ   จีนไม้ สาํนกังานใหญ่

7864 457061 00107033 นาย  ไพรวลัย ์  ธนะมนั สาํนกังานใหญ่

7865 457079 00263598 นาย  สยาม   เพชรรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7866 457095 00110060 นาย  ชนัยธร   บุญรมย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7867 457100 00112830 น.ส.  วิภารัตน์   จุรีมาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7868 457126 00166043 นาย  ไพทูล   กุศลชู กฟฉ.3 นครราชสีมา

7869 457134 00143837 นาย  นาวนิ   วจันะ กฟก.3 นครปฐม

7870 457142 00199115 นาย  วิเชียร   อรัญญไพโรจน์ กฟก.3 นครปฐม

7871 457150 00278036 นาย  บุญเสริม   หอมสุวรรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

7872 457207 00238783 นาย  ประกิจ   แตเ้จริญ กฟก.2 ชลบุรี

7873 457215 00199842 นาง  อาภารัตน์   ถนอมกุล กฟก.2 ชลบุรี

7874 457265 00196185 นาง  ผาสุโก   เอียมสุข กฟก.2 ชลบุรี

7875 457299 00284257 น.ส.  รัศมี   บาํรุงศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี
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7876 457304 00359468 น.ส.  จนัทิมา   สุพรรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

7877 457312 00193278 นาย  ประมวล   มาศทอง กฟก.2 ชลบุรี

7878 457354 00185873 นาง  รัตนาวลี   พิมพาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

7879 457362 00208405 น.ส.  อจัฉรา   กล่อมแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

7880 457388 00250470 นาง  บุบผา   คชรินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

7881 457419 00221093 นาย  พิสุทธิ   นุ่มเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

7882 457435 00188071 นาง  ศรัญยา   พนัพิพิธ กฟก.2 ชลบุรี

7883 457443 00312622 นาย  ธีระศกัดิ   เปลืองสาย กฟก.2 ชลบุรี

7884 457451 00219480 นาง  กรรณิการ์   พิณหิรัญ กฟก.2 ชลบุรี

7885 457469 00232369 นาย  ณรงค ์  เกบ็ทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

7886 457477 00238092 น.ส.  ธนพตั   กมลพรมงคล กฟก.2 ชลบุรี

7887 457485 00237791 นาย  ดนุพงษ ์  อาภะโล กฟก.2 ชลบุรี

7888 457493 00216696 นาง  สุวรรณ   สุขพูล กฟก.2 ชลบุรี

7889 457532 00123724 นาย  เจษฎา   โพธิสาวงั กฟฉ.1 อุดรธานี

7890 457540 00180914 นาย  จรูญ   สุขแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7891 457558 00146980 นาย  ยงยธุ   ศิริสมบติั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7892 457566 00230367 นาย  สุทิน   แยม้เกิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7893 457574 00170280 นาง  อรพิน   วิชยักลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7894 457582 00212224 นาย  อนุวติั   อินทรโสภา กฟน.1 เชียงใหม่

7895 457590 00098284 น.ส.  สุภทัรา   ตงัวรเชษฐ สาํนกังานใหญ่

7896 457605 00157438 น.ส.  นนัทิตา   วฒันศิริ สาํนกังานใหญ่

7897 457613 00284116 นาย  มงคล   สุขชล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7898 457639 00241851 นาย  อุทยั   เชียวพานิชยากุล สาํนกังานใหญ่

7899 457663 00224673 นาย  อามตัร์   อุปรังขานเกตุ กฟฉ.1 อุดรธานี

7900 457671 00226289 นาย  นาํพล   มุขสมบติั กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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7901 457689 00109594 นาย  วีระศกัดิ   รุ่งโรจน์นิมิตชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7902 457702 00139604 นาย  นิศากร   แช่มโชติ กฟก.3 นครปฐม

7903 457728 00187752 นาย  บวรภพ   ณ ลาํพูน กฟน.1 เชียงใหม่

7904 457752 00223877 นาย  ศุภชยั   ราชิวงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7905 457760 00155931 นาย  กฤษดา   สุขะวฒันกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7906 457778 00125912 นาง  สุรีรัตน์   ภู่ชยั กฟน.3 ลพบุรี

7907 457786 00202031 นาง  อญัชลี   เทพรัตน์ กฟต.3 ยะลา

7908 457794 00143023 นาย  นิคม   ด่านสกุลรัตน์ กฟต.3 ยะลา

7909 457809 00238688 นาย  พิพฒัน์   ทองแดง กฟต.1 เพชรบุรี

7910 457817 00173551 นาย  ศุภฤกษ ์  วรรณนิยม กฟต.1 เพชรบุรี

7911 457825 00142336 นาย  ธเชนทร์   ทองบุญเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

7912 457833 00108302 นาง  พิมพิศา   จนัทร์วิวฒันากูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7913 457841 00108007 นาย  วฒิุไกร   ฝุ่ นทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7914 457867 00225360 นาย  สาํเริง   ทาสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7915 457875 00194824 น.ส.  จงจินต ์  ชูเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7916 457891 00170571 นาย  สถาพร   ดอกบวั สาํนกังานใหญ่

7917 457906 00168772 นาย  ไชยยา   รักษพ์งษสิ์ริ กฟฉ.1 อุดรธานี

7918 457914 00253046 นาย  ภาณุพงษ ์  คงเสมา กฟน.1 เชียงใหม่

7919 457922 00115597 นาย  ประเสริฐ   ฉิมเพชร กฟต.1 เพชรบุรี

7920 457930 00275383 นาย  สญัชยั   ดีพรมมา กฟก.1 อยธุยา

7921 457948 00272676 นาย  อดุลย ์  ตามประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

7922 457956 00204524 นาย  กิตติวชัน์   บ่อนิล กฟก.3 นครปฐม

7923 457972 00099385 น.ส.  อรอนง   เหล่าวานิช กฟก.2 ชลบุรี

7924 457980 00210890 นาย  พรชยั   สร้างใจ กฟก.1 อยธุยา

7925 457998 00128574 นาง  พรรณี   ทอนมณี กฟฉ.1 อุดรธานี
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7926 458009 00108493 นาย  ศกัดิสิทธิ   สายบณัฑิต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7927 458025 00258632 นาง  สุรีรัตน์   อินทร์ติยะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7928 458033 00097165 นาย  ณฐัพล   เม่งพดั สาํนกังานใหญ่

7929 458041 00139872 นาง  โชติกา   สาตรรอด สาํนกังานใหญ่

7930 458059 00246415 นาย  คชพิชญ ์  บุญเลิศ กฟต.1 เพชรบุรี

7931 458067 00282887 นาย  วรร   บรรดิษฐ กฟก.1 อยธุยา

7932 458075 00254701 นาง  มาลินี   การีสรรค์ กฟก.3 นครปฐม

7933 458083 00122996 นาย  ศุภกร   โพธิกลาํ กฟน.3 ลพบุรี

7934 458091 00136965 นาง  อุทุมพร   ศรีพนัธบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

7935 458106 00205225 น.ส.  ษมาวดี   ศุทธชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

7936 458114 00123433 นาย  สุริชยั   ไชยวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7937 458122 00121318 นาย  วีระ   แสนพนันา กฟฉ.1 อุดรธานี

7938 458130 00121463 นาย  ธีรพงษ ์  ดวงมณี กฟฉ.1 อุดรธานี

7939 458148 00124225 นาย  ขจรศกัดิ   สีละพฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7940 458156 00123279 นาย  วยัเวช   ลมูลพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

7941 458164 00115965 นาย  วรกิจ   ตนัเจริญ สาํนกังานใหญ่

7942 458172 00160524 น.ส.  ฐิติพร   กลินศรีสุข สาํนกังานใหญ่

7943 458180 00122655 น.ส.  ดารารัตน์   ศรีกุล กฟน.3 ลพบุรี

7944 458198 00242289 นาง  เขมศิริ   พุทธเลิศรัตนมณี สาํนกังานใหญ่

7945 458203 00147568 นาย  ถาวร   ปานโต กฟก.1 อยธุยา

7946 458211 00135941 นาง  วริศนนัท ์  วิเศษพุฒตาล กฟก.2 ชลบุรี

7947 458229 00124439 นาง  จีรวรรณ   ภกัดีสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7948 458237 00113036 นาง  อิสรีย ์  สุหงษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7949 458253 00181110 นาย  ปกรณ์   วรานุสนัติกูล สาํนกังานใหญ่

7950 458279 00105063 นาง  รัสรินทร์   อินทสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่
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7951 458287 00217406 นาย  ศุภชยั   เซ่งประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

7952 458295 00183699 นาย  บุญฤทธิ   นุ่มเนียม สาํนกังานใหญ่

7953 458318 00280649 นาง  ทิพวรรณ   จวัแจ่มใส กฟต.1 เพชรบุรี

7954 458326 00119232 นาง  จิราพชัร   พุทธรักษพ์งศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7955 458334 00221825 นาย  ชยัยทุธ์   จอมสง่า กฟก.1 อยธุยา

7956 458350 00180328 นาย  สุพจน์   นาํใจดี กฟก.3 นครปฐม

7957 458368 00138276 นาง  วาสนา   โคตรรักษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7958 458376 00162726 นาย  ชยัชนะ   เขม็ทอง กฟก.3 นครปฐม

7959 458384 00159680 นาย  ดนุพล   คุณประสพ กฟก.2 ชลบุรี

7960 458392 00099549 น.ส.  จิราภรณ์   รอดบุญ สาํนกังานใหญ่

7961 458407 00289598 นาง  พชันิดา   พิมพส์มบูรณ์ สาํนกังานใหญ่

7962 458423 00177096 น.ส.  รัตนา   เหลืองเมฆา กฟน.1 เชียงใหม่

7963 458449 00211387 นาย  เกือกลู   ทองประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

7964 458457 00096628 นาย  มงกรต   สิงห์สิน กฟฉ.1 อุดรธานี

7965 458465 00117349 นาง  เทวาลกัษณ์   อินทรายทุธ กฟฉ.1 อุดรธานี

7966 458473 00124207 น.ส.  พิทพร   เจริญเพง็ กฟฉ.1 อุดรธานี

7967 458499 00250725 นาย  สิทธิฤทธิ   คาํดีบุญ กฟฉ.1 อุดรธานี

7968 458504 00193400 น.ส.  เกษร   บุญกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7969 458512 00195216 นาย  เฉลิมชยั   ชาติชูพงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7970 458520 00115979 นาย  มงคลชยั   เจริญศิริพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7971 458538 00181247 นาย  ทนงศกัดิ   เปิงขนุทด สาํนกังานใหญ่

7972 458554 00232678 นาย  อดินนัท ์  มามะมูนา กฟต.3 ยะลา

7973 458562 00222380 นาย  พรหมจกัร   ตอบสนัเทียะ กฟน.1 เชียงใหม่

7974 458588 00154549 นาย  อนนัต ์  ขาวเงินยวง กฟก.1 อยธุยา

7975 458596 00154476 นาย  ประทุม   ดาํสกุล กฟก.1 อยธุยา
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7976 458601 00117630 นาย  สมศกัดิ   สงสม กฟต.3 ยะลา

7977 458619 00292175 นาย  พชัรากร   ฤกษใ์หญ่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7978 458627 00120253 น.ส.  นิชาภา   ไกรศรีเลิศ กฟฉ.1 อุดรธานี

7979 458635 00437488 นาย  มีชยั   มณัยษัเฐียร สาํนกังานใหญ่

7980 458643 00272171 นาย  สมศกัดิ   นฤภยั กฟก.2 ชลบุรี

7981 458669 00244190 นาง  จุฑาทอง   สุขเกษม สาํนกังานใหญ่

7982 458685 00200893 น.ส.  ฐิติพนัธ์   โกสียรัตน์ สาํนกังานใหญ่

7983 458693 00145239 นาง  พจนาถ    ศิริพรพิสุทธิ สาํนกังานใหญ่

7984 458708 00100859 นาย  มหาธาตุ   โตชุตินธโร สาํนกังานใหญ่

7985 458716 00292484 นาย  สมคัร   วอ่งไวพาณิชย์ กฟก.2 ชลบุรี

7986 458724 00228431 นาย  ธวชัชยั   พิไชยแพทย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7987 458732 00266605 นาย  เมธา   กอลาํ กฟต.1 เพชรบุรี

7988 458758 00442271 นาย  วิวฒัน์   ฤทธิวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

7989 458766 00238260 นาย  สุธานินทร์   พุ่มระยา้ กฟก.1 อยธุยา

7990 458782 00325463 นาย  ประเสริฐ   พรหมเหมือน กฟต.3 ยะลา

7991 458805 00157351 นาย  ภิพฒัน์   กนกพรนาวิน กฟก.3 นครปฐม

7992 458813 00139181 นาย  สมศกัดิ   เกสสมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

7993 458821 00129702 น.ส.  ปวีณา   วณิชาชีวะ กฟฉ.1 อุดรธานี

7994 458839 00159294 นาย  คมสนัติ   ผิวสุข กฟก.2 ชลบุรี

7995 458847 00125821 นาย  นิยม   จนัต๊ะศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

7996 458863 00115165 นาย  อมัพร   แกว้มงักร สาํนกังานใหญ่

7997 458889 00185546 น.ส.  โสภา   สุมน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7998 458897 00213175 นาย  สาํเริง   ผอ่งจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

7999 458902 00132193 นาง  รมณีย ์  อร่ามรัตนพนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

8000 458910 00153016 นาย  อุทิศ   แขมพิมาย กฟก.1 อยธุยา
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8001 458928 00127728 นาย  กาํชยั   ทาศรีภู กฟฉ.1 อุดรธานี

8002 458936 00124061 นาย  ธนบดี   ธีรสกุลกาญจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

8003 458944 00165833 นาย  ศกัดิธร   อินทรายทุธ กฟฉ.1 อุดรธานี

8004 458952 00151446 นาย  เอกพงษ ์  รักเพือน กฟฉ.1 อุดรธานี

8005 458960 00109603 นาย  เกียรติศกัดิ   บุญถม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8006 458978 00124584 นาง  กิงกมล   สุคนธสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8007 459005 00135096 นาย  กฤตยชญ ์  กิตติกวินพทัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8008 459013 00280267 นาย  ธณพล   เพมิบุญ กฟก.1 อยธุยา

8009 459021 00129843 นาย  สุธรรม   สุวรรณพรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8010 459039 00198882 นาย  สุภกร   ศรีตุลานนท์ สาํนกังานใหญ่

8011 459055 00199206 นาย  เรืองวิทย ์  สารสมัฤทธิกุล กฟก.2 ชลบุรี

8012 459089 00156446 นาย  สมบติั   วงษพ์รมมา กฟก.2 ชลบุรี

8013 459102 00144592 นาย  กวี   แกว้ศรี กฟต.3 ยะลา

8014 459110 00271925 นาย  กมัปนาท   ไทยบุญเรือง กฟน.3 ลพบุรี

8015 459128 00110529 นาย  ครองศกัดิ   จินะจนัตา กฟน.1 เชียงใหม่

8016 459136 00205011 นาย  จนัทร   คาํวิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

8017 459144 00217610 นาย  ชชัชยั   นุใจกอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8018 459152 00110379 นาย  ชินรักษ ์  คุม้พร้อม กฟน.1 เชียงใหม่

8019 459160 00230385 นาย  ชยัยทุธ์   คาํสุภาพ กฟน.1 เชียงใหม่

8020 459178 00229269 นาย  ธรินท ์  หมืนมโน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8021 459186 00202827 นาย  ธีระนนัท ์  ทองทบั กฟน.3 ลพบุรี

8022 459194 00110288 นาย  บญัชา   ทรัพยดี์ กฟก.3 นครปฐม

8023 459209 00219321 นาย  ประดิษฐ์   จิระ กฟน.1 เชียงใหม่

8024 459217 00270715 นาย  พิเชษฐ   หวนัดา้เหร่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8025 459225 00110810 นาย  พีระพงษ ์  แกว้สมัฤทธิ กฟก.3 นครปฐม
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8026 459233 00155127 นาย  พีระพงษ ์  โถทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8027 459241 00110838 นาย  ไพศาล   สงอุ่น กฟต.3 ยะลา

8028 459259 00157301 นาย  รณภพ   จนัทร์มหา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8029 459267 00110274 นาย  รุ่งศกัดิ   เหตุเกษ กฟฉ.1 อุดรธานี

8030 459275 00201267 นาย  ยศวริศ   แฝงเพชร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8031 459291 00121972 วา่ที ร.ต.  วิสุทธิ   จนัทร์ใจวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

8032 459306 00110351 นาย  วฒิุชยั   เกตุพนัธุ์ กฟน.3 ลพบุรี

8033 459314 00110824 นาย  วฒิุศกัดิ   พงษท์อง กฟต.3 ยะลา

8034 459322 00110347 นาย  สุชีพ   สุริยนัต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8035 459330 00110365 นาย  สุทธิชยั   นครจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8036 459356 00110301 นาย  สุรกานต ์  อึงอร่ามถาวร กฟก.2 ชลบุรี

8037 459364 00110383 นาย  สุรภิญ   วงศรั์ตนะชยั กฟต.1 เพชรบุรี

8038 459372 00204956 นาย  เกรียงศกัดิ   ชยัเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

8039 459398 00158220 นาย  อภิวฒัน์   ใจห้าว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8040 459445 00284661 นาง  ดวงรัตน์   จิตโมลีรัตน์ กฟต.3 ยะลา

8041 459453 00218834 นาง  ภทัทิรา   บุญศิริ สาํนกังานใหญ่

8042 459461 00171022 น.ส.  จุฑามาศ   อุทิตะสาร สาํนกังานใหญ่

8043 459479 00197781 น.ส.  เปรมจิตร   เนืองปัญญา กฟฉ.3 นครราชสีมา

8044 459495 00203219 น.ส.  ภทัราร์   นิยมจิตร กฟก.1 อยธุยา

8045 459500 00199729 น.ส.  ธีรภทัร์   พลฉิมพนัธ์ุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8046 459518 00218852 นาง  สมใจ   บุษบง กฟก.3 นครปฐม

8047 459526 00197795 นาย  ธนาวธุ   จงบุรี สาํนกังานใหญ่

8048 459568 00208855 นาย  ธนะ   ปลืมอารมณ์ กฟก.2 ชลบุรี

8049 459576 00196303 นาย  อิทธิโรจน์   แสงอรุณ สาํนกังานใหญ่

8050 459584 00214626 นาย  จตุรงค ์  การสมมุติ กฟต.1 เพชรบุรี
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8051 459607 00259656 นาย  อนุพนัธ์   พงษพ์านิช กฟก.2 ชลบุรี

8052 459615 00198450 นาย  เกรียงศกัดิ   สุวิมล กฟก.2 ชลบุรี

8053 459623 00201885 นาย  ภูศเดช   ภกัดีพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

8054 459631 00214135 นาย  จกัรกริศน์   เทียมพล กฟฉ.3 นครราชสีมา

8055 459649 00132107 นาย  เจษฎา   ทองไพรวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

8056 459657 00210486 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   เรียนทบั กฟน.3 ลพบุรี

8057 459665 00158020 นาย  เถลิงศกัดิ   กระหนาย กฟก.1 อยธุยา

8058 459673 00140807 นาย  ธนะชาติ   มีแสงแวว กฟน.3 ลพบุรี

8059 459681 00202831 นาย  บุญส่ง   มงคลแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

8060 459699 00148700 นาย  ปณิธาน   สมบูรณ์อยูส่กลุ กฟต.1 เพชรบุรี

8061 459712 00188049 นาย  ปรัชญา   มนเทียรอาสน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8062 459720 00148728 นาย  พงคศ์กัดิ   ศรีมาลา กฟน.2 พิษณุโลก

8063 459738 00192040 นาย  ยวุนนท ์  วงษอิ์นตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8064 459746 00228663 นาย  นนทกร   แสงมณี กฟก.1 อยธุยา

8065 459754 00253587 นาย  วรา   นาวาพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

8066 459762 00156814 นาย  สนัติ   สมสมยั กฟน.3 ลพบุรี

8067 459788 00217151 นาย  สหรัถ   บุญโชติ กฟก.3 นครปฐม

8068 459801 00160960 นาย  สิทธิชยั   สายรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8069 459827 00153448 นาย  กฤติณฏัฐ   กิติภณพิพฒัน์ กฟต.3 ยะลา

8070 459835 00166007 นาย  วีรภทัร์   พงศสิ์นธานี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8071 459843 00212929 นาย  วโรดม   มากมูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

8072 459851 00220029 นาย  เสกสรรค ์  ปันโพธิ กฟก.1 อยธุยา

8073 459869 00224132 นาย  อคัรเดช   ดามพชาติ กฟต.1 เพชรบุรี

8074 459877 00261578 นาย  อษัฎากร   รักษาภายใน กฟน.1 เชียงใหม่

8075 459885 00172541 นาย  อาคม   อภิภทัรนนัท์ กฟก.3 นครปฐม
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8076 459893 00188021 นาย  เอกราช   ขนันาค กฟน.3 ลพบุรี

8077 459908 00227421 นาย  กิจภณ   เกาะสมบติั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8078 459916 00220760 นาย  ฐิติพงศ ์  สมคัรพงศ์ สาํนกังานใหญ่

8079 459924 00216141 นาย  นิวฒัน์   มาประจวบ กฟก.3 นครปฐม

8080 459932 00233779 นาย  พรรษา   มากทุ่งคา กฟก.2 ชลบุรี

8081 459940 00216050 นาย  มนูญ   ขอ้งม่วง กฟก.2 ชลบุรี

8082 459958 00216155 นาย  วรานนท ์  ยงัแช่ม กฟน.2 พิษณุโลก

8083 459966 00216169 นาย  วชัระ   พบพร กฟก.1 อยธุยา

8084 459974 00233783 นาย  วิรุจน์   หมืนกูด สาํนกังานใหญ่

8085 459982 00256612 นาย  ศุภรัฐ   ศรีมงคล กฟฉ.3 นครราชสีมา

8086 459990 00216200 นาย  สมศกัดิ   เกตุมณีรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

8087 460006 00247120 นาย  พลเทพ   ชิดชอบ สาํนกังานใหญ่

8088 460022 00213189 นาย  กฤษณะ   ชาํนาญ กฟก.3 นครปฐม

8089 460030 00118595 นาย  ประสงค ์  สิทธิการ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8090 460056 00172537 นาย  ณพสิทธิ   เม่งพดั กฟต.1 เพชรบุรี

8091 460064 00148714 นาย  ดุสิต   บุญปลีก กฟฉ.3 นครราชสีมา

8092 460072 00176577 นาย  ชุมพล   ร่วมสมคัร กฟต.1 เพชรบุรี

8093 460080 00175294 นาย  สมคิด   วนัผกัแว่น กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8094 460098 00283065 นาย  อภิยตุ   สุวรรณศรี กฟก.1 อยธุยา

8095 460129 00201908 นาย  ธีรวฒิุ   ศรีสุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

8096 460137 00248485 นาย  วิทยา   สวา่งวงษ์ สาํนกังานใหญ่

8097 460179 00197777 นาย  ประจวบ   พิชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

8098 460187 00223431 นาย  อิสมาแอล   จะปะกียา กฟต.3 ยะลา

8099 460200 00157692 นาย  สุเมธี   อุ่ยสกุล กฟก.1 อยธุยา

8100 460218 00192890 นาย  สมหวงั   เกตสมิง กฟก.2 ชลบุรี
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8101 460226 00197218 นาย  ธีระวชั   ภู่ประดบัศิลป์ กฟต.3 ยะลา

8102 460234 00211046 นาย  จกัรเพชร   มทัราช สาํนกังานใหญ่

8103 460242 00325522 นาย  ณรงคศ์กัดิ   ตงับูชาเกียรติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8104 460250 00264580 นาย  วฒันา   ศรีสุวรรณ์ กฟต.3 ยะลา

8105 460268 00205811 นาย  อนนัต ์  กาญจนอุปถมัภ์ กฟก.3 นครปฐม

8106 460276 00227085 นาย  ชยัชนะ   ธีรพงษพิ์พฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8107 460292 00160229 นาย  ธานินทร์   ชมภูโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

8108 460307 00216096 นาย  กิตติเมศร์   กรพฒันสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

8109 460315 00218343 วา่ที ร.ต.  โชคชยั   สุภชยัพานิชพงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8110 460323 00200134 นาย  ธวชั   แก่นจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

8111 460331 00238860 นาย  ศาศวตั   เจ๊ะเล็ง กฟต.3 ยะลา

8112 460357 00333436 น.ส.  ชดารัช   กระจายศรี สาํนกังานใหญ่

8113 460365 00153884 นาง  วชัรี   ใจอารีย์ สาํนกังานใหญ่

8114 460373 00152347 นาย  จรูญศกัดิ   ลิขิตผลิน กฟก.3 นครปฐม

8115 460381 00155836 นาย  สุพจน์   วงศศ์รัทธากุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

8116 460399 00276993 นาย  เลิศฤทธิ   ขวญัใจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8117 460404 00206035 นาย  เอกชยั   หิงสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

8118 460412 00205061 นาย  ทศพล   คูณผล กฟฉ.1 อุดรธานี

8119 460446 00289643 นาย  ธงชยั   อาํนวยพงศา กฟก.3 นครปฐม

8120 460454 00319438 นาย  ศิบขรินทร์   เกนการณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8121 460470 00293208 นาย  นิยม   เปียฉิม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8122 460488 00119614 นาย  นิพนธ์   พรหมสิทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8123 460519 00318050 นาย  อโนทยั   จนัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8124 460527 00199165 นาย  บุณณพิชญ ์  ศรีจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

8125 460535 00285621 นาย  วิเชียร   คาํวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี
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8126 460543 00160360 นาย  กศุล   ไชยบุญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8127 460551 00159535 นาย  สมบติั   ยศศกัดิศรี กฟก.3 นครปฐม

8128 460577 00219717 น.ส.  สุพิชฌาย ์  ชูพนัธ์ดิลก กฟก.3 นครปฐม

8129 460585 00185823 นาย  ณฐัวฒัน์   ประสงคสิ์งดี กฟก.3 นครปฐม

8130 460593 00282714 นาง  สมพงษ ์  พุ่มจาํปา กฟน.3 ลพบุรี

8131 460608 00152779 นาย  พิเชษฐ   ชืนสุข กฟก.2 ชลบุรี

8132 460624 00214630 นาย  สานิตย ์  อยูพ่รหม กฟต.1 เพชรบุรี

8133 460632 00174143 นาย  ประศาล   ประรินรัมย์ สาํนกังานใหญ่

8134 460674 00195111 นาย  สุริยนั   จองหนาน กฟน.1 เชียงใหม่

8135 460682 00195898 นาย  ทินกร   ไข่แกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

8136 460690 00209479 นาย  รุ่งเพช็ร   ไทยกรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8137 460705 00187784 นาย  ธรรมนูญ   เทพวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

8138 460713 00187798 นาย  สุกฤษ   เป็งงาม กฟน.1 เชียงใหม่

8139 460747 00161798 น.ส.  ปราณี   ระหมาน สาํนกังานใหญ่

8140 460755 00208350 นาง  นวพรรษ   วฒันสินธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

8141 460763 00157024 นาย  ศกัดิสิทธิ   จนัทร์เงิน สาํนกังานใหญ่

8142 460771 00192127 นาย  ปัณณวชิญ ์  ศุภกมลเสนีย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8143 460802 00275642 น.ส.  ศิวพร   สุจริต กฟก.2 ชลบุรี

8144 460810 00206144 นาย  ชาญชิต   ถินลิพอน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8145 460828 00234402 นาย  บดินทร์   เทียมทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8146 460844 00196262 นาย  กฤตติวิทย ์  คงประดิษฐ์ กฟต.3 ยะลา

8147 460852 00274755 นาง  อรวรรณ   คงกลัป์ สาํนกังานใหญ่

8148 460860 00231931 นาย  นรินทร์   ดอกนาค สาํนกังานใหญ่

8149 460878 00147590 นาย  สหชาติ   สิงห์สุขศรี กฟก.1 อยธุยา

8150 460886 00278509 นาย  เสน่ห์   กล่อมเกลียง กฟก.1 อยธุยา
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8151 460894 00237755 นาง  วารุณี   ศรีวิเชียร กฟต.1 เพชรบุรี

8152 460909 00182102 น.ส.  ยวุดี   นิตสุนทร กฟต.1 เพชรบุรี

8153 460917 00255084 นาย  บณัฑิต   โกสุข กฟก.3 นครปฐม

8154 460925 00254088 นาย  วศัพล   มหาวีระศกัดิ กฟก.3 นครปฐม

8155 460933 00259274 นาย  เอกอนนัต ์  ยงัสาํราญ กฟต.1 เพชรบุรี

8156 460941 00166225 นาย  พรศกัดิ   พรหมมา กฟก.3 นครปฐม

8157 460959 00164382 นาง  ศศิธร   เมืองผยุ กฟฉ.1 อุดรธานี

8158 460975 00257072 นาย  อรรถรัตน์   ทองประไพ กฟน.1 เชียงใหม่

8159 460983 00260077 นาย  ยงยทุธิ   ธรรมวณิช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8160 460991 00230121 นาย  พงษสุ์ระ   ราชะพริง กฟน.2 พิษณุโลก

8161 461002 00197622 นาย  ประชา   เอกพิสิฐ สาํนกังานใหญ่

8162 461028 00230680 นาง  ณฐา   รัตนะคุปต์ สาํนกังานใหญ่

8163 461036 00157515 น.ส.  อาทิตยา   ครอบนพรัตน์ สาํนกังานใหญ่

8164 461044 00251080 นาย  ภทัรพล   วฒันบุตร สาํนกังานใหญ่

8165 461052 00246683 นาย  ณฐัวฒัน์   ทพัพพ์ฒันะ กฟก.3 นครปฐม

8166 461060 00195361 นาย  อรรถพล   สมบติัเปียม สาํนกังานใหญ่

8167 461086 00151050 นาง  รุจิราภรณ์   พงษเ์ก่า กฟก.2 ชลบุรี

8168 461109 00203928 นาย  ภราดร   ภุมรา กฟต.1 เพชรบุรี

8169 461117 00250202 นาย  สมพล   ศิลปสุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

8170 461125 00250834 นาย  ชยัพฒัน์   สงัขท์อง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8171 461159 00214808 นาง  นิตยา   เกษสยม สาํนกังานใหญ่

8172 461167 00216078 นาย  พนมกร   ชา้งเดชา สาํนกังานใหญ่

8173 461175 00226457 นาย  วฑัฒพงษ ์  ผอ่งวรกุล กฟก.2 ชลบุรี

8174 461183 00156391 นาย  ชาญชยั   ลีทรงศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

8175 461191 00200661 น.ส.  ทิพวรรณ   เสริมศรี กฟก.2 ชลบุรี
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8176 461206 00234793 นาย  วรพจน์   คุปตสุนทร กฟก.2 ชลบุรี

8177 461214 00262738 นาย  ทวีศกัดิ   สมบติัแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

8178 461222 00248126 นาย  ธาตรี   พรัดรักษา กฟต.1 เพชรบุรี

8179 461248 00166857 นาย  กฤษดา   เขียวมงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8180 461256 00209465 นาย  ครรชิต   กนัทะวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8181 461264 00231836 นาย  โชคพิชิต   พลราชม กฟฉ.1 อุดรธานี

8182 461280 00210945 นาย  ชาญณฐั   ธีระรังสิกุล สาํนกังานใหญ่

8183 461298 00262647 นาย  ทรงกลด   วิทยสิงห์ กฟน.1 เชียงใหม่

8184 461303 00157533 นาย  ธีระชยั   ณ ลาํพูน กฟน.1 เชียงใหม่

8185 461311 00262883 นาย  บริพฒัน์   อรรถศิริ กฟก.2 ชลบุรี

8186 461329 00220815 นาย  ปกรณ์   สืบสกุลแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

8187 461337 00226861 นาย  ปราการ   หวนัหยี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8188 461353 00189172 นาย  ปวิณ   เอียวเจริญ กฟต.3 ยะลา

8189 461379 00235880 นาย  อิสระพงศ ์  พงษศ์าสตร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8190 461400 00161998 นาย  รุ่งโรจน์   ช่วยอุระชน กฟต.1 เพชรบุรี

8191 461418 00163336 นาย  โรม   กนัมา กฟน.3 ลพบุรี

8192 461426 00264326 นาย  วชิรพนัธ์   หนูคลา้ย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8193 461442 00208700 นาย  วชัระ   ปินตา กฟน.1 เชียงใหม่

8194 461450 00230058 นาย  วิจารย ์  จากถิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8195 461468 00175430 นาย  วิชยั   หงษา กฟก.3 นครปฐม

8196 461476 00165938 นาย  ณรงคช์ยั   ไชยโกฏิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8197 461484 00195084 นาย  ศกัดา   กาบเงิน กฟน.1 เชียงใหม่

8198 461507 00185196 นาย  สาํเริง   แกว้เรือง กฟก.3 นครปฐม

8199 461523 00185164 นาย  กฤตภาส   แตม้เติม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8200 461531 00170262 นาย  อาทร   ญาณบุญ กฟน.1 เชียงใหม่
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8201 461557 00274791 นาย  ธวฒัน์   จนัทร์เอียด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8202 461565 00182061 นาย  ภิญโญ   อินทวฒัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

8203 461573 00173701 นาง  ชมนาถ   นิลโต สาํนกังานใหญ่

8204 461604 00157715 น.ส.  พรทิพย ์  วิจารณ์ กฟก.2 ชลบุรี

8205 461612 00176595 นาง  จนัทิมา   ชาวบา้นจีน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8206 461620 00165283 นาย  จินณกร   แซ่ตนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8207 461638 00211064 วา่ที ร.ต.  เสกสรร   ปานถม กฟน.3 ลพบุรี

8208 461646 00290173 นาย  พิชิต   กรรณฤทธิ กฟน.3 ลพบุรี

8209 461654 00192672 นาย  สมพงษ ์  สงัขมิ์ กฟน.3 ลพบุรี

8210 461662 00270783 นาย  เขมวิทย ์  เกตุแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

8211 461670 00259438 น.ส.  ดวงพร   ถนอมทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

8212 461688 00192559 นาย  สรรเพชร   กระแสกาญจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8213 461696 00164332 นาย  กูเ้กียรติ   ภูมิภาค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8214 461719 00333890 นาย  พยงค ์  พวงศรีพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8215 461727 00314638 นาย  สุทธิพงษ ์  วินุราช กฟก.2 ชลบุรี

8216 461735 00297270 นาย  อศัวิน   คาํไล้ กฟฉ.1 อุดรธานี

8217 461751 00217038 นาย  อรงณ์   กาํมะหยี กฟฉ.3 นครราชสีมา

8218 461777 00213143 นาง  จินดา   ศกัดิสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

8219 461785 00242425 นาย  ขวญัชยั   ชุ่มชูจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

8220 461793 00210254 นาย  วิรัติ   ศิริคาํ กฟก.2 ชลบุรี

8221 461808 00198323 นาย  สถิต   เจริญพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8222 461816 00204360 นาย  พฒันพงษ ์  เลียงวงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8223 461824 00206158 นาย  สาธร   การเรียบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8224 461840 00238292 นาง  ภสัรานนัท ์  เชตวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8225 461858 00230658 นาง  อุสา   เครือยศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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8226 461866 00210709 นาย  วฒิุพร   บุญสิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8227 461874 00247611 นาย  สุทศั   ชยัจกัร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8228 461882 00161966 นาย  วฒิุชยั   โฮเ้ตกิ้ม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8229 461905 00264817 นาย  เกรียงศกัดิ   วรรณโสภา กฟน.1 เชียงใหม่

8230 461921 00237200 นาย  อาสิ   ดาโอ๊ะ กฟต.3 ยะลา

8231 461955 00247570 นาย  วิทูล   ยะหตัตะ กฟก.2 ชลบุรี

8232 461963 00223281 นาย  ปัญญา   วิสุทธิ กฟก.2 ชลบุรี

8233 461971 00295991 นาย  ฐานเอก   เสนามนตรี กฟก.2 ชลบุรี

8234 461989 00254206 นาย  สราวธุ   คอนหน่าย กฟก.2 ชลบุรี

8235 462008 00196199 นาย  ธนวรรณ   พนัธภาค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8236 462016 00172464 นาง  อรวรรณ   อมัพลพ กฟก.3 นครปฐม

8237 462024 00172969 นาย  ภูมิชยั   แกว้ส่งแสง กฟก.3 นครปฐม

8238 462058 00237264 นาย  ฐานนัดร   อุไรงาม สาํนกังานใหญ่

8239 462066 00173842 นาย  จกัรพงษ ์  แน่นอุดร สาํนกังานใหญ่

8240 462074 00211905 นาย  พิศิษฐ์   มอญไข่ กฟน.1 เชียงใหม่

8241 462082 00244772 นาย  กิตติ   จนัทร์ชยั กฟน.1 เชียงใหม่

8242 462090 00319860 นาย  ธรรมนูญ   ดาํคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8243 462105 00230521 นาย  สมชาย   เลขวฒันะโรจน์ กฟก.3 นครปฐม

8244 462113 00248817 นาย  ไชยยนัต ์  พิเชฐจินดากุล กฟก.2 ชลบุรี

8245 462121 00175680 นาย  บุญทยั   แกว้หานาม กฟฉ.1 อุดรธานี

8246 462155 00181415 นาย  มนตรี   ยะสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

8247 462163 00207831 นาย  ใจเทพ   บาํรุงผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

8248 462171 00254579 นาย  ชูศกัดิ   พงษเ์สนา กฟฉ.1 อุดรธานี

8249 462189 00171945 นาย  ธีรพล   สุขเก่า กฟฉ.3 นครราชสีมา

8250 462197 00157729 นาย  สิทธิพร   ตนัพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี
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8251 462202 00169528 นาย  ฤทธิพร   ทองคาํ กฟก.2 ชลบุรี

8252 462210 00251812 นาย  จกัรพงศ ์  โฆษิตพล กฟก.2 ชลบุรี

8253 462228 00290846 นาย  นพดล   ใสสอาด กฟก.2 ชลบุรี

8254 462236 00229087 นาย  ชาํนาญ   สมจิตร กฟก.2 ชลบุรี

8255 462244 00260413 นาย  พรอมร   จนัทร์หอม สาํนกังานใหญ่

8256 462252 00188926 นาย  จีรพฒัน์   สร้อยเพช็ร์ กฟน.1 เชียงใหม่

8257 462260 00180455 นาย  ภิรมณ์   พุทธโอวาท กฟก.3 นครปฐม

8258 462286 00247675 นาย  ทรงกรต   หนูทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8259 462309 00209524 นาย  วรภพ   เขียวชะอุ่ม กฟน.1 เชียงใหม่

8260 462359 00217410 นาย  พรศิลป์   แกว้วิจิตร สาํนกังานใหญ่

8261 462367 00209615 นาย  ประสิทธิชยั   คาํทอง กฟน.1 เชียงใหม่

8262 462375 00187770 นาย  อนุคม   เทียนสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

8263 462383 00164582 นาง  รสสุคนธ์   ส่งเสริม กฟฉ.1 อุดรธานี

8264 462391 00239325 นาย  เชิดชู   วฒันะพานิช กฟก.3 นครปฐม

8265 462406 00247807 นาย  โกเมศ   วิเศษราษฎร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8266 462448 00199197 นาย  พีรศกัดิ   เขียวครามจีน กฟก.2 ชลบุรี

8267 462456 00287332 นาย  ธวชัชยั   บุญเรือง กฟก.2 ชลบุรี

8268 462464 00183508 นาย  สงวนศกัดิ   นาคนั สาํนกังานใหญ่

8269 462480 00160065 นาย  ศุภกิจ   บุญเรือง สาํนกังานใหญ่

8270 462503 00179284 น.ส.  บุญจิรา   สว่างเลือง สาํนกังานใหญ่

8271 462511 00192018 นาย  ณฐพล   คาํสวน สาํนกังานใหญ่

8272 462529 00223677 นาย  วิสิทธิ   นาคมีศรี กฟน.1 เชียงใหม่

8273 462537 00262706 นาย  ธนญัชยั   อุ่นเรือน กฟก.2 ชลบุรี

8274 462545 00248780 นาย  วรรธนพนัธ์ุ   เนตรสว่าง กฟก.1 อยธุยา

8275 462553 00199042 นาย  คมกริช   พลราบ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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8276 462561 00413830 นาย  ไพบูลย ์  คงโกมินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

8277 462579 00218307 นาย  นิเวศน์   แสงสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

8278 462587 00196480 นาย  เลอศกัดิ   รัตนวรรณ กฟก.1 อยธุยา

8279 462595 00182366 นาย  อานนท ์  มุสิกะปาน กฟน.1 เชียงใหม่

8280 462618 00201130 นาย  ประสิทธิ   อ่อนสนิท กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8281 462626 00175876 นาย  อรงกรณ์   จนัทร์สวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

8282 462650 00271311 นาย  สวสัดี   ศรีจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8283 462668 00173933 น.ส.  พชัพร   สง่ากร สาํนกังานใหญ่

8284 462676 00292298 นาง  จกัรี   อมาตยกุล สาํนกังานใหญ่

8285 462692 00212210 นาง  ธญัญลกัษณ์   จนัทรพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8286 462707 00235535 นาย  จารุ   โรจนศวิญญา กฟต.1 เพชรบุรี

8287 462723 00214276 นาย  ธนฐักรณ์   จนัทร์คาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8288 462731 00253414 นาย  อภิชาติ   สงัขศิ์รินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

8289 462749 00246142 นาย  สุกิต   ธนะกิจรุ่งเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

8290 462757 00181174 นาง  มลัลิกา   อคัรเสรีนนท์ สาํนกังานใหญ่

8291 462773 00237969 นาย  เฉลิมชยั   โตวฒัน์นิมิต กฟน.1 เชียงใหม่

8292 462781 00248108 นาย  สุริยนั   ลิมปนิลชาติ กฟต.1 เพชรบุรี

8293 462799 00161661 นาย  ธวฒั   เปลียนสีทอง กฟต.1 เพชรบุรี

8294 462812 00296529 นาง  อาริสรา   ระฆงัทอง สาํนกังานใหญ่

8295 462838 00189754 นาย  ภุชงค ์  สุภศรี กฟก.2 ชลบุรี

8296 462888 00230676 นาย  ศรายทุธ   พรหมเศรณี กฟน.1 เชียงใหม่

8297 462901 00193373 นาย  อดุลย ์  แสนดว้ง กฟน.1 เชียงใหม่

8298 462919 00156296 นาย  เทอดธรรม   ศรีคาํ สาํนกังานใหญ่

8299 462927 00215072 น.ส.  สุวรรณี   ทองคาํ สาํนกังานใหญ่

8300 462935 00285744 นาย  อภิชาติ   ดอกชะเอม สาํนกังานใหญ่
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8301 462943 00170608 นาย  วาณิชย ์  เหลง็ประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

8302 462969 00166152 นาย  ยทุธจกัร   หลกัรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8303 462977 00191135 นาย  อดิศกัดิ   บุญยนื กฟก.3 นครปฐม

8304 462985 00184213 นาง  ทิพยว์รรณ   มีชาญ กฟน.3 ลพบุรี

8305 462993 00285776 นาย  วิเชษฐ ์  ดรจนัทร์ใต้ กฟฉ.1 อุดรธานี

8306 463004 00217733 นาย  สุเนตร์   ศรีแสงอ่อน กฟก.1 อยธุยา

8307 463012 00191367 นาย  สุรพล   ชวีวฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

8308 463020 00268057 นาย  อนนัต ์  บุตรศรี กฟน.3 ลพบุรี

8309 463038 00264558 น.ส.  ทิพรัตน์   โบพานิช กฟต.1 เพชรบุรี

8310 463054 00228586 นาย  เสนีย ์  วงศก์มลาไสย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8311 463062 00199715 นาย  ศกัดา   พินิจอาจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8312 463070 00200257 นาง  สิรินภา   ไชยยงยศ สาํนกังานใหญ่

8313 463088 00255484 นาย  ปรีชา   ซ่อนกลิน กฟต.1 เพชรบุรี

8314 463096 00163081 น.ส.  ชลพร   บุญแกว้ สาํนกังานใหญ่

8315 463101 00197440 น.ส.  วิลาวรรณ   สิงห์ทอง กฟก.3 นครปฐม

8316 463127 00219626 นาย  นฤพนธ์   ฤกษนิ์ธี กฟก.1 อยธุยา

8317 463135 00185182 นาย  พิมาน   รัตนมุง กฟต.1 เพชรบุรี

8318 463151 00244613 นาย  ชาญฤทธิ   บุญหุ่น สาํนกังานใหญ่

8319 463169 00191476 นาย  ปราโมช   ปาวรีย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8320 463177 00236086 นาย  พิบูล   ปานขาํ กฟก.3 นครปฐม

8321 463185 00191276 นาย  สิทธิชยั   บุญแสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8322 463193 00190925 นาย  สิทธิโชค   พรมวงศ์ สาํนกังานใหญ่

8323 463216 00197654 นาย  อภิชยั   อภิญญาลงักร กฟน.2 พิษณุโลก

8324 463224 00275197 นาย  ศราวฒิุ   พฒันชยั สาํนกังานใหญ่

8325 463232 00169514 นาย  ดุสิต   พิพฒันสุคนธ์ กฟก.3 นครปฐม
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8326 463258 00192290 นาย  ศิรา   เตม็วระปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

8327 463274 00179739 นาง  เสาวณีย ์  ดอกไม้ กฟฉ.1 อุดรธานี

8328 463282 00282500 นาย  สยามรัฐ   ศิริสาคร กฟฉ.1 อุดรธานี

8329 463305 00161875 นาย  สุรชยั   บุญประสพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8330 463313 00209738 นาง  ศรีสอางค ์  ประทุมเขตต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8331 463321 00265031 น.ส.  ผจงทอง   เศวตทตั สาํนกังานใหญ่

8332 463339 00167899 เรืออากาศโท  สมปอง   อยูนุ่ช สาํนกังานใหญ่

8333 463355 00261437 นาย  คุณากร   กา้งออนตา กฟน.1 เชียงใหม่

8334 463363 00211082 นาย  ชาํนาญ   ยนัศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8335 463371 00232137 นาย  ฐานิศวร์   จนัทร์พวง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8336 463389 00290191 นาย  ตุลชยั   กมุทชาติ สาํนกังานใหญ่

8337 463397 00232141 นาย  นพดล   ขาวงาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

8338 463410 00219367 นาย  ประสิทธิ   บุตรไทย กฟฉ.3 นครราชสีมา

8339 463428 00216028 นาย  ภคิน   บรรดิษไทย กฟก.3 นครปฐม

8340 463452 00206180 นาย  ภาณุวฒัน์   นนทพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

8341 463460 00235135 นาย  ภูมิพฒัน์   อุทยัศิริตานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

8342 463478 00219371 นาย  ปัณณรุจน์   ปุยะติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8343 463486 00193555 นาย  วิสิษฐ์   เจริญสุขสมบูรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8344 463494 00229914 นาย  สราวธุ   โรจน์นวกร กฟก.1 อยธุยา

8345 463517 00201403 นาย  สาํเริง   โกมุทศิริกุล กฟน.1 เชียงใหม่

8346 463525 00226370 นาย  สิทธิชยั   คล่องแคล่ว กฟฉ.1 อุดรธานี

8347 463541 00252395 นาย  สิทธิเดช   สุขสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

8348 463559 00237591 นาย  สุมิตร   มนัทะลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8349 463567 00207954 นาย  สุรศกัดิ   ยา่กลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8350 463575 00217224 นาย  อนุรักษ ์  โคว้วตันะวงษรั์กษ์ กฟต.3 ยะลา
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8351 463583 00201417 นาย  เอนก   ตอนะรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8352 463591 00294890 นาย  อภิชาติ   ชะชิกลุ กฟต.1 เพชรบุรี

8353 463606 00221184 นาย  อรรถพงษ ์  สมคัรจิตร์ กฟก.3 นครปฐม

8354 463614 00229637 นาย  อรรถพล   นอ้ยแสง กฟน.3 ลพบุรี

8355 463630 00227871 นาย  อานนท ์  ใจเอือ กฟฉ.1 อุดรธานี

8356 463648 00265736 นาย  อุเทน   พรมอินคาํ สาํนกังานใหญ่

8357 463656 00239802 นาย  อุรุพงษ ์  สุขลาภ กฟก.1 อยธุยา

8358 463672 00272153 นาย  สรายทุธ์   ดีพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

8359 463680 00284534 นาย  ฉกาจ   ทาทอง กฟต.1 เพชรบุรี

8360 463703 00204065 นาง  รดารัตน์   เมธีไกรสรพงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8361 463729 00164669 นาย  รักษศ์กัดิ   แสงส่อง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8362 463737 00175080 นาย  พิสิษฐ ์  สุวรรณวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8363 463745 00294640 นาย  เสกสรร   เทพโยธิน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8364 463753 00155268 นาย  ยทุธศกัดิ   เศรษฐมาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8365 463761 00164655 นาย  ธานี   เผา่พงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8366 463779 00237955 นาย  ศุภวฒัน์   กองคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

8367 463787 00157610 นาย  สุรพนัธ์   อมัพุนนัทน์ สาํนกังานใหญ่

8368 463795 00158666 นาย  พิชิต   พิทกัษส์งคราม กฟก.1 อยธุยา

8369 463800 00192090 นาย  วิรัตน์   ครองกิจศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8370 463818 00244445 นาย  บุญเกิด   ทองมูล สาํนกังานใหญ่

8371 463826 00252377 นาย  อธิวฒัน์   นิธิวฒัน์ดาํรงกิจ กฟก.1 อยธุยา

8372 463834 00218484 นาย  สุรัตน์   พิทกัษเ์สริมศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

8373 463842 00252490 นาย  พิชาญ   อินทรวิเศษ กฟต.1 เพชรบุรี

8374 463850 00192309 นาย  นิรันดร์   จนัตะคุต กฟน.1 เชียงใหม่

8375 463868 00159676 น.ส.  สมภสัสร   อินทรา กฟก.1 อยธุยา
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8376 463876 00183203 นาง  ภสัสร์พร   พงษอิ์ศราพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

8377 463884 00343229 นาย  พนัธกานท ์  นนทธิ กฟน.2 พิษณุโลก

8378 463907 00317713 นาย  สุวกรณ์   พรวศิณุกูล สาํนกังานใหญ่

8379 463923 00163990 นาย  สจัจะภร   นพวงศ ์ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

8380 463931 00267592 นาย  วสนัต ์  สมคิด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8381 463949 00233565 นาย  สุรศกัดิ   เจริญพร กฟก.2 ชลบุรี

8382 463957 00166839 นาย  พิชิต   ทองมณี กฟต.1 เพชรบุรี

8383 463981 00241306 นาย  ธานินทร์   ศุภพิมล กฟก.1 อยธุยา

8384 463999 00324267 นาง  ณฐักา   โกศลสมบติั สาํนกังานใหญ่

8385 464000 00167267 นาย  ราเชนทร์   ดาบเพชร สาํนกังานใหญ่

8386 464018 00174498 นาย  สนนั   ทองมา กฟน.2 พิษณุโลก

8387 464026 00173860 นาย  ศุภโชค   เมืองคลา้ย กฟน.2 พิษณุโลก

8388 464034 00167653 นาย  วรพจน์   สิทธิไกรพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

8389 464042 00238915 นาย  ธีระฤทธิ   ปานดาํ สาํนกังานใหญ่

8390 464050 00172391 น.ส.  วราภรณ์   ภินทอมิตร สาํนกังานใหญ่

8391 464076 00239852 นาย  เชาวน์   อิมคง กฟน.2 พิษณุโลก

8392 464084 00295123 นาย  วิษณุ   พึงคาํนวน กฟฉ.1 อุดรธานี

8393 464092 00239884 นาย  วิกรม   เจือจาน กฟน.1 เชียงใหม่

8394 464107 00192004 นาย  สรายทุธ   หวงัดี สาํนกังานใหญ่

8395 464123 00281940 น.ส.  ศุภลคัน์   พรศรพรหม กฟต.1 เพชรบุรี

8396 464131 00160015 นาย  นพพร   ชา้งสุวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

8397 464165 00178806 นาย  จาํเนียร   โฮมแพน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8398 464181 00196749 นาย  ภาณุมาศ   ภาสบุตร สาํนกังานใหญ่

8399 464199 00238024 นาย  พีระพงษ ์  เพช็ร์ไทย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8400 464204 00180423 น.ส.  ตอ้งจิต   แสงสุข กฟก.3 นครปฐม
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8401 464212 00213066 นาย  จีรวฒัน์   ศรีสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

8402 464238 00331216 นาย  วทญั ู   ทองสว่าง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8403 464246 00191149 นาย  กิจจา   อินทสวาสดิ กฟก.3 นครปฐม

8404 464254 00173224 นาย  ชยันรินทร์   จู่จุย้เอียม กฟต.1 เพชรบุรี

8405 464262 00163922 นาง  สรวงชนก   สุขแกว้ สาํนกังานใหญ่

8406 464288 00280594 นาย  พายพั   พวงเกตุ กฟก.1 อยธุยา

8407 464301 00177119 นาย  ทวี   ศรีบุญกอง กฟน.1 เชียงใหม่

8408 464319 00243067 นาย  วสนัต ์  ชยัพร สาํนกังานใหญ่

8409 464327 00204697 นาย  ธีระพงษ ์  นนัทะสิงห์ กฟน.2 พิษณุโลก

8410 464335 00414622 นาย  คณิณ   ศรีฝัน กฟน.1 เชียงใหม่

8411 464343 00224964 นาย  นิวตัร์   โฉมทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8412 464369 00240932 นาย  เดชา   พลวิเศษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8413 464377 00244877 นาย  ธนเดช   จนัทพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

8414 464385 00236436 น.ส.  นภาพร   เวยีงวรีะ กฟต.1 เพชรบุรี

8415 464393 00241029 นาง  ดวงวรา   ธรรมประพทัธ์ กฟต.3 ยะลา

8416 464408 00230612 นาย  ไพศาล   แกว้ซงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8417 464416 00179434 น.ส.  พชัร์หทยั   เจียมใจงาม สาํนกังานใหญ่

8418 464424 00177305 น.ส.  ทิพยส์ยาพร   ชยัวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8419 464458 00160215 นาย  ดาํรงชยั   อุบลโพธิ สาํนกังานใหญ่

8420 464474 00238410 น.ส.  สายฝน   กาํมะหยี กฟฉ.3 นครราชสีมา

8421 464482 00196408 นาย  พลฎัฐ์   พรรักษมณีรัฐ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8422 464490 00174084 นาย  ศุภทตั   อินทร์ขาว สาํนกังานใหญ่

8423 464513 00175044 นาย  นพรัตน์   ทางทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8424 464539 00234298 นาย  สุรฉตัร   สุขสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

8425 464547 00260968 นาย  พิรชชั   โภชเจริญ กฟก.2 ชลบุรี
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8426 464555 00239761 นาย  วรบุตร   เอียมศิลา สาํนกังานใหญ่

8427 464563 00174557 นาย  กฤษณะ   แกว้นาํ กฟน.1 เชียงใหม่

8428 464571 00170258 นาย  อนุรักษ ์  ทิพยม์ณฑา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8429 464589 00173597 นาย  ธนกฤต   เฉลิมเกียรติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8430 464597 00165429 นาย  ภาณุ   นาเมืองรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8431 464602 00196276 นาย  สมพร   แซ่ลิม สาํนกังานใหญ่

8432 464610 00282314 นาย  โชคชยั   ธาราศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

8433 464628 00230662 น.ส.  ชนิกนนัท ์  วณัณะสุต สาํนกังานใหญ่

8434 464636 00170808 นาย  เอกพนัธุ์   อตมกลูศรี สาํนกังานใหญ่

8435 464652 00177478 นาย  จีระ   รัตนอรุณ กฟต.3 ยะลา

8436 464660 00214935 นาย  ชวภณ   ฉายจิต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8437 464678 00179189 นาย  ธนศัวินท ์  แกว้ประชุม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8438 464686 00255452 นาย  ภูวนยั   บุญมีผล กฟต.1 เพชรบุรี

8439 464694 00190539 นาย  ธรรมรัตน์   ศิริวิโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

8440 464709 00206958 นาย  ประสาร   ซาหะมนั กฟก.2 ชลบุรี

8441 464741 00217751 นาย  กิติภูมิ   พรมภกัดี กฟก.1 อยธุยา

8442 464767 00263302 นาย  วรจกัร   วงศช์ารี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8443 464775 00232032 นาย  ยทุธพงษ ์  จินากูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

8444 464783 00332680 นาย  ณฐั   ปฐมเทียนวิโรจน์ สาํนกังานใหญ่

8445 464791 00168681 นาย  อนุศาสน์   แกว้แกมเกษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8446 464806 00247316 นาย  วิชยั   พรหมณี กฟฉ.3 นครราชสีมา

8447 464814 00188780 นาย  อุทยั   พลราชม กฟฉ.1 อุดรธานี

8448 464822 00209742 นาย  สานิตย ์  ผาสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

8449 464830 00171686 นาย  พิมาน   แก่นดี กฟฉ.1 อุดรธานี

8450 464848 00232919 นาย  วาริช   ขนุอกัษร สาํนกังานใหญ่
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8451 464856 00388704 นาย  ณนนต ์  สมคัรการ สาํนกังานใหญ่

8452 464864 00268293 นาย  ณฐักานต ์  จิตตรั์ตนธรรม กฟก.1 อยธุยา

8453 464872 00223209 นาย  สยาม   จนัทวาด กฟก.1 อยธุยา

8454 464880 00241188 นาย  พยนต ์  ทองฝรัง กฟก.2 ชลบุรี

8455 464898 00241192 นาย  ภาณุวฒัน์   เหมมาลา กฟก.2 ชลบุรี

8456 464903 00229300 นาง  ธญัญารัตน์   อุ่นยะวงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

8457 464911 00253400 นาย  สรรเพชญ   ศรียะพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

8458 464929 00185287 นาย  ศรีเมือง   มีล่าม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8459 464937 00191553 นาย  ชยัวทิย ์  พลพวง กฟน.3 ลพบุรี

8460 464945 00237032 นาย  นวฤทธิ   พิธิยากูล กฟก.2 ชลบุรี

8461 464953 00170999 นาย  วชัรมงคล   บุญอาํนวยโชค สาํนกังานใหญ่

8462 464961 00181188 นาย  ณฐัพงษ ์  รืนพล สาํนกังานใหญ่

8463 464987 00196317 นาย  ยงยทุธ   กุศลครอง กฟฉ.1 อุดรธานี

8464 465014 00185073 นาย  ธีระพนัธ์   โคตรชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

8465 465030 00193137 นาง  ชุติมา   บุญลอ้ม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8466 465048 00193414 นาง  กีรติกา   เกตุประยรู กฟก.2 ชลบุรี

8467 465056 00171036 น.ส.  พจนา   พานิชนิตินนท์ สาํนกังานใหญ่

8468 465064 00218848 น.ส.  สุรัตนาภรณ์   วิวฒัน์สถิตวงศ์ สาํนกังานใหญ่

8469 465072 00239616 นาย  ครรชิต   ชอบดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8470 465103 00209710 นาย  วศิน   สุวรรณกูฎ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8471 465111 00197418 นาย  สิทธิพงษ ์  ขนัเลข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8472 465137 00292193 นาย  ไกรทอง   นามวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

8473 465145 00419618 นาย  วีรวฒิุ   บุญขาํ กฟก.1 อยธุยา

8474 465153 00199901 นาย  วิกรม   เสง้นนท์ กฟก.2 ชลบุรี

8475 465161 00206053 นาย  วสนัต ์  สุขนิรันดร์ กฟก.1 อยธุยา
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8476 465179 00203578 นาง  สมวรา   เพญ็สุขสนัต์ กฟก.2 ชลบุรี

8477 465187 00232569 นาย  อนุชา   ฤทธิชยับญัชาการ กฟก.2 ชลบุรี

8478 465195 00183499 นาย  สมถวิล   แสนชมภู สาํนกังานใหญ่

8479 465226 00254660 นาย  ตระกูลศกัดิ   แสงงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8480 465242 00228245 นาย  ทรงธรรม   เพียรเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

8481 465250 00186356 นาย  จกัขุทิ์พ   คงตระกูล สาํนกังานใหญ่

8482 465268 00184504 นาย  วิทวฒัน์   พลซา กฟฉ.1 อุดรธานี

8483 465276 00174202 นาย  ชิษณุพงศ ์  มีแกว้ สาํนกังานใหญ่

8484 465307 00275406 นาย  พุฒชงค ์  กาหลง กฟก.3 นครปฐม

8485 465315 00263184 นาย  บุญทม   กตญั ู กฟก.2 ชลบุรี

8486 465323 00208469 นาง  ปิยะธิดา   มูลผลา กฟก.2 ชลบุรี

8487 465357 00192086 นาง  พชรวรรณ   ธรรมบาํรุง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8488 465365 00167730 น.ส.  อณุตรา   พืชพงษ์ สาํนกังานใหญ่

8489 465399 00266714 นาย  วิบูรณ์   เธียรถาวร กฟน.3 ลพบุรี

8490 465420 00190498 นาย  สมชาติ   เพชรแยม้ กฟต.1 เพชรบุรี

8491 465438 00192377 นาย  พิเชฐ   จิตรวิริยฤทยั กฟต.1 เพชรบุรี

8492 465446 00173929 น.ส.  วรางคณา   นิติศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

8493 465470 00241760 นาง  นวรัตน์   นอ้ยแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

8494 465496 00210218 นาย  แสนศกัดิ   วะสิโน กฟก.2 ชลบุรี

8495 465501 00197422 นาง  วีรญา   ไกรแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

8496 465519 00195402 นาย  ไพฑูรย ์  บุญสุภาพ กฟก.1 อยธุยา

8497 465535 00245564 นาย  ปรีชา   ผลเพียร กฟก.1 อยธุยา

8498 465551 00171931 นาย  สุรศกัดิ   สอแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8499 465569 00241910 นาง  ดวงตา   ยนัศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8500 465585 00187598 นาง  พิไลพร   โพธิพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่
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8501 465593 00226689 นาย  ศุภชยั   ปันธิ กฟน.1 เชียงใหม่

8502 465608 00197909 นาย  มานสั   โคงาม กฟน.1 เชียงใหม่

8503 465616 00257359 นาย  อธิราช   มณีรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

8504 465624 00290000 นาย  พิริยะ   เงาคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

8505 465632 00179416 นาย  พลัลภ   ไชยสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8506 465640 00178597 นาย  อิสเรศ   นิมสกนธ์ สาํนกังานใหญ่

8507 465666 00282023 นาย  เสน่ห์   สุขกาํเนิด กฟน.1 เชียงใหม่

8508 465674 00195052 นาย  วิษณุ   บา้นชี กฟน.3 ลพบุรี

8509 465682 00229255 น.ส.  พรพรรณ   ใจซือ กฟต.1 เพชรบุรี

8510 465690 00229691 นาย  ชาญชยั   ไทรงาม กฟต.1 เพชรบุรี

8511 465705 00199056 นาย  นภดล   คงทวี กฟฉ.3 นครราชสีมา

8512 465713 00240887 นาย  รัศมิมาน   นามประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

8513 465739 00175026 นาย  ณฐัวฒิุ   อ่อนละมา้ย กฟน.3 ลพบุรี

8514 465755 00186815 นาย  ศุภชยั   ภูขมงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8515 465771 00236872 นาย  อภิชาติ   เมืองโคตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8516 465789 00224037 นาย  อาํนวย   สงัขท์อง กฟก.1 อยธุยา

8517 465828 00217292 นาย  วิทยา   จนัทร์ชุม กฟก.2 ชลบุรี

8518 465836 00230535 นาย  บญัชร   ดีเกตุ กฟก.2 ชลบุรี

8519 465852 00267760 นาง  อุมาพร   เฟืองฟู สาํนกังานใหญ่

8520 465860 00209724 น.ส.  อุบลวรรณา   บุญเรืองจกัร กฟฉ.1 อุดรธานี

8521 465878 00188530 นาย  ศกัดิชยั   มณีไวย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8522 465886 00191753 นาย  อิทธิพงษ ์  พรหมกูล กฟฉ.1 อุดรธานี

8523 465894 00198228 น.ส.  นิภาภทัร   จิตรคาม กฟฉ.1 อุดรธานี

8524 465909 00181429 นาง  อารียา   รัตนนิตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8525 465917 00203314 น.ส.  ศุภวรรณ   ศรีไพร กฟน.3 ลพบุรี
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8526 465925 00183326 นาง  ลีลาศ   เอกาพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

8527 465941 00207904 นาย  กิตติ   จาํปาแดง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8528 465959 00209601 น.ส.  กญัฐณา   ภูวกลุ กฟน.1 เชียงใหม่

8529 465967 00301601 นาย  ธรนิทศัน์   เพียรประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

8530 465983 00262015 นาย  พิชิต   สุริโย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8531 465991 00171131 นาย  สุวฒัน์   เกิดทองคาํ สาํนกังานใหญ่

8532 466010 00198496 นาย  โอภาส   อิสราคาร กฟต.1 เพชรบุรี

8533 466036 00234648 นาย  ชยัวฒิุ   ทินโนรส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8534 466044 00208069 นาย  สุบงกช   ฝากกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8535 466052 00197359 นาย  สมชาย   มะลิงาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

8536 466094 00250816 นาย  ทูลชยั   พงคส์วสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8537 466109 00196226 นาย  ยทุธชยั   คงชู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8538 466117 00185255 นาย  กวีชาติ   นิจสุนกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8539 466133 00194288 นาง  นวลอนงค ์  คาํใสแสง สาํนกังานใหญ่

8540 466141 00210622 นาย  สมิธ   วิเชียรศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8541 466167 00227994 นาย  ชนนันทัธ์   เขม็ทรัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

8542 466175 00199888 นาย  พลสินธุ์   ณรงคพ์รพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

8543 466183 00190957 นาง  ชญานุช   กุศลครอง กฟฉ.1 อุดรธานี

8544 466191 00190866 นาย  วฒิุศกัดิ   พิทกัษม์งคล สาํนกังานใหญ่

8545 466214 00190884 นาย  ศราวธุ   ไพรบึง สาํนกังานใหญ่

8546 466222 00252709 นาย  ธีระศกัดิ   ฤทธิจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

8547 466230 00289693 นาง  ศศิวิมล   ทิพยส์งัวาลย์ กฟน.3 ลพบุรี

8548 466256 00206299 นาย  นรา   มุสิกานนท์ สาํนกังานใหญ่

8549 466272 00282455 นาย  เดชฤทธิ   วิเศษราษฎร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8550 466303 00273909 นาย  เลอพงค ์  พลเพชร กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8551 466311 00183803 น.ส.  ลดัดา   เหล่าดาํรงชยั สาํนกังานใหญ่

8552 466337 00223940 นาย  ธราพงษ ์  มงคลสินธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

8553 466353 00194529 นาย  จกัรพงษ ์  รัตนพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

8554 466361 00198000 นาย  ธนกฤต   สุขชิต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8555 466379 00236363 นาย  กิตติพงษ ์  โสภาพงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

8556 466387 00195270 นาย  เกรียงไกร   ศรีธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8557 466395 00224091 นาย  คมกฤษณ์   สิงห์โต กฟต.1 เพชรบุรี

8558 466400 00223459 นาย  คมศกัดิ   ศรีเครือแกว้ กฟน.2 พิษณุโลก

8559 466418 00216791 นาย  ชยพล   มณีโชติ กฟฉ.1 อุดรธานี

8560 466426 00227853 นาย  ทรงพล   รวยทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

8561 466434 00239870 นาย  ธวชัชยั   ศิระยานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8562 466442 00198905 นาย  นิสิต   ศรีคาํตนั กฟน.1 เชียงใหม่

8563 466468 00194533 นาย  ประกิจ   ชมญาติ กฟน.3 ลพบุรี

8564 466476 00214244 นาย  ปรัชญา   มาประจวบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8565 466484 00253123 นาย  ประพนัธ์   พุ่มไสว สาํนกังานใหญ่

8566 466492 00188035 นาย  พงษศ์กัดิ   พิลาลาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8567 466507 00222653 นาย  ยทุธการณ์   ยงัฉิม กฟน.3 ลพบุรี

8568 466515 00251480 นาย  ยทุธชยั   อุบลรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

8569 466523 00188017 นาย  เรวตั   สุดศก กฟก.1 อยธุยา

8570 466549 00195252 นาย  วิจยั   ทองหนุน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8571 466565 00251476 นาย  วีระศกัดิ   จิตศิริ กฟต.3 ยะลา

8572 466573 00258264 นาย  สมบูรณ์   ปานนิล กฟน.3 ลพบุรี

8573 466581 00198919 นาย  อาคม   อุดมสารี กฟน.1 เชียงใหม่

8574 466604 00238129 นาย  อาวธุ   ตองสารี กฟน.3 ลพบุรี

8575 466612 00264926 นาย  เอกนรินทร์   จบศรี กฟก.3 นครปฐม
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8576 466620 00245946 นาย  กฤษณพล   ดวงหอม สาํนกังานใหญ่

8577 466638 00218125 นาย  ธนพงศ ์  ชาํนิสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8578 466646 00218139 นาย  นรินทร์   พงษป์ระพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

8579 466654 00226661 นาย  ปริญญา   สอนสอาด สาํนกังานใหญ่

8580 466662 00217438 นาย  เศกสรร   ทศัมี สาํนกังานใหญ่

8581 466670 00251676 นาย  พีรภาส   เพช็รรัตน์ สาํนกังานใหญ่

8582 466696 00198232 นาย  เสถียร   ดาสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

8583 466719 00207695 นาย  พิสิฏฐ์   รอดรังษี กฟน.1 เชียงใหม่

8584 466727 00266669 นาย  ประภาส   หล่อตระกูลชยั สาํนกังานใหญ่

8585 466735 00189477 นาย  ไพโรจน์   ภาคโพธิ กฟก.3 นครปฐม

8586 466777 00198173 นาย  พงคพิ์บูล   ศรีแสง สาํนกังานใหญ่

8587 466785 00183453 นาย  ยทุธพงศ ์  ทพัผดุง สาํนกังานใหญ่

8588 466808 00200198 นาย  สิปปนนท ์  จิยะจนัทน์ สาํนกังานใหญ่

8589 466816 00285958 นาย  รองรัตน์   นนัทวิจารณ์ สาํนกังานใหญ่

8590 466824 00238624 นาย  จิรันธนิน   นราเศรษฐวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

8591 466840 00276339 นาย  ณฐัธนนั   กลุธนพิพฒัน์พงศ์ สาํนกังานใหญ่

8592 466858 00274973 นาย  กาํพล   ตุย้เตม็วงค์ กฟก.3 นครปฐม

8593 466866 00241992 นาย  ศุภชยั   เชยชุ่ม กฟน.1 เชียงใหม่

8594 466882 00183671 นาย  นรเศรษฐ   นุชรักษา สาํนกังานใหญ่

8595 466905 00186306 นาย  กฤษดา   จนัทร์ดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8596 466913 00230626 นาย  ธีรภทัร์   เพชรสีช่วง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8597 466921 00215618 นาย  วิญ ู   นึกรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

8598 466939 00236204 นาย  พงษวฒัน์   วิวฒัน์กมลชยั กฟน.1 เชียงใหม่

8599 466947 00219226 นาง  อรดี   มุสิกานนท์ สาํนกังานใหญ่

8600 466955 00437965 นาย  สณฑป์ระเวศน์   ปันงา สาํนกังานใหญ่
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8601 466971 00292684 นาย  โสฬส   อวยพร สาํนกังานใหญ่

8602 466997 00272553 นาย  วิรัตน์   แก่นทอง สาํนกังานใหญ่

8603 467008 00198032 นาง  ปริยนาฏ   รังผงึ กฟต.1 เพชรบุรี

8604 467040 00209001 นาย  สหวรวฒิุ   พิเดช กฟฉ.1 อุดรธานี

8605 467058 00256753 นาย  มนตรี   ธรรมประดิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8606 467066 00254147 นาง  สุธิมา   บวัแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

8607 467074 00272121 นาย  เอกพล   พรหมเสน กฟน.1 เชียงใหม่

8608 467082 00202209 น.ส.  ระพิกร   นนทจุ์มจงั กฟฉ.1 อุดรธานี

8609 467090 00219199 น.ส.  วรินทธ์นนัต ์  อุทยัรัตน์ สาํนกังานใหญ่

8610 467105 00191626 นาย  บดินทร์   ดวงชาทม สาํนกังานใหญ่

8611 467113 00217383 นาง  กลัยพชัร   โคตรพรมศรี สาํนกังานใหญ่

8612 467121 00255375 นาย  ชาลิต   พรมเลก็ กฟต.1 เพชรบุรี

8613 467139 00227285 นาย  มารุต   ฆโนทยั สาํนกังานใหญ่

8614 467147 00291783 นาย  ศุภฤกษ ์  จาํรูญ กฟก.1 อยธุยา

8615 467155 00219062 นาย  วฒิุชยั   ปุริเกษม กฟก.1 อยธุยา

8616 467163 00298735 นาย  พงษศ์กัดิ   ศรีคร้าม กฟก.1 อยธุยา

8617 467171 00206380 นาย  บุญตอ้ง   ชอ้นพุดซา สาํนกังานใหญ่

8618 467189 00195393 วา่ที ร.ต.  มนสั   พินผอ่ง กฟน.3 ลพบุรี

8619 467197 00216446 นาย  อดิศร   ชาตะรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8620 467202 00208796 นาง  สมปอง   บุญมาก กฟฉ.1 อุดรธานี

8621 467210 00354513 นาย  กิตติศกัดิ   ชูศรี กฟก.1 อยธุยา

8622 467236 00193141 นาย  สุรศกัดิ   กล่อมแสง สาํนกังานใหญ่

8623 467244 00197486 นาย  ชญานิน   งานสมัพนัธฤทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8624 467252 00270915 นาย  ทรงศกัดิ   ช่วยพนงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8625 467260 00321241 นาย  สายพนั   แสงแป้น กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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8626 467278 00223118 นาย  สุปัญญา   นามวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8627 467286 00218898 นาง  เมธินี   สุดหลา้ สาํนกังานใหญ่

8628 467309 00252268 นาย  เฉลิมโชค   พงษหิ์รัญ กฟน.3 ลพบุรี

8629 467317 00191921 นาย  ธีระพนัธุ์   อบรมกิจ กฟก.1 อยธุยา

8630 467325 00231109 นาย  สงวนศกัดิ   ชยัพฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา

8631 467333 00195248 นาย  วรรณลพ   โพธิประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

8632 467341 00244281 นาย  พรพรหม   เพง็แกว้ กฟก.1 อยธุยา

8633 467359 00205120 นาย  พงคศ์กัดิ   มารอบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8634 467375 00191353 นาย  เจริญ   สวา่งวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

8635 467391 00228695 วา่ที ร.ต.  พิศิษฐ ์  พิทกัษส์งคราม สาํนกังานใหญ่

8636 467406 00239270 นาย  สมคิด   พิมพศกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

8637 467414 00201253 นาย  ธีรวฒิุ   นาสมผล กฟฉ.1 อุดรธานี

8638 467422 00216923 นาย  ธาตรี   ศรีอาวธุ สาํนกังานใหญ่

8639 467430 00192563 นาย  ศรัณย ์  ถิระชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8640 467448 00201362 นาย  ชาญชยั   พาจาํรงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8641 467456 00214549 นาย  อารมณ์   สิงห์เงิน กฟก.2 ชลบุรี

8642 467464 00225883 นาย  จตุรงค ์  วุฒินาม กฟก.2 ชลบุรี

8643 467472 00274628 นาย  เกษม   ขอจุลกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8644 467480 00195698 นาย  ศิวเวทย ์  อคัรพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

8645 467498 00238642 น.ส.  อิสรีย ์  สุขกุล กฟก.1 อยธุยา

8646 467503 00196208 นาย  บลัลงัค ์  บวัจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

8647 467511 00276311 นาย  วิทยา   รุ่งอรุณ กฟก.2 ชลบุรี

8648 467529 00280108 นาย  สมบติั   ทบัมนั กฟก.2 ชลบุรี

8649 467545 00200534 นาย  เกียรติชยั   กงัวานเกียรติชยั กฟก.1 อยธุยา

8650 467553 00233715 นาย  วิทยา   เทพาลุน กฟก.2 ชลบุรี
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8651 467561 00195793 นาย  กฤษฎา   เลาหวิช สาํนกังานใหญ่

8652 467579 00195448 นาง  จีรวรรณ   คุปตาสา กฟต.3 ยะลา

8653 467587 00215690 นาย  สุรเดช   นิลจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

8654 467595 00223390 นาย  วรพจน์   สาํอางศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8655 467618 00244954 นาย  ฐานนัดร   แยม้ภิรมยศ์รี สาํนกังานใหญ่

8656 467634 00194915 นาง  นคัมน   นามวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8657 467642 00192763 นาย  วิจิตร   คาํป้อง กฟฉ.1 อุดรธานี

8658 467650 00188162 นาย  นพพล   หรังศิริ กฟน.2 พิษณุโลก

8659 467668 00193587 นาง  พรประภสัสร์   กิมาพร สาํนกังานใหญ่

8660 467676 00194892 นาง  ประณยา   กิจสาสน สาํนกังานใหญ่

8661 467692 00235549 นาย  ศุภชยั   บวัดอนไผ่ กฟน.3 ลพบุรี

8662 467707 00191703 นาย  ประวิทย ์  ดวงดี กฟก.1 อยธุยา

8663 467715 00208764 นาย  สุทวด   ชือมี กฟฉ.3 นครราชสีมา

8664 467723 00233806 นาย  ชนินทร์   รุ่นประพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

8665 467731 00224596 นาย  มานสั   วงคษ์า กฟน.1 เชียงใหม่

8666 467749 00200807 นาย  อนุรักษ ์  คล่องไชยชน สาํนกังานใหญ่

8667 467757 00212410 นาย  จารุวตั   เนียมเลก็ สาํนกังานใหญ่

8668 467765 00197818 นาย  ธรรมนูญ   ศรีจกัรโคตร สาํนกังานใหญ่

8669 467773 00218925 น.ส.  ปาริชาติ   โล่ห์สวสัดิกุล สาํนกังานใหญ่

8670 467781 00345667 นาย  อุทยั   ถาวรสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8671 467799 00195343 นาย  พยนต ์  ปันจาด สาํนกังานใหญ่

8672 467804 00235230 น.ส.  พชัรา   บุญโสภาค กฟน.3 ลพบุรี

8673 467820 00192531 วา่ที ร.ต.  พยงุศกัดิ   ดีคาํ กฟก.3 นครปฐม

8674 467846 00194301 นาง  ยจุรินทร์   ทรงศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8675 467854 00248653 นาย  สุทสัน์   เจริญก่อบุญมา กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8676 467862 00198464 นาย  ธรณิศ   บรรยงกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

8677 467870 00295519 นาย  ธนชยั   พิกุลโสม กฟก.1 อยธุยา

8678 467888 00220124 นาย  นิรันดร์   วนัทา กฟก.1 อยธุยา

8679 467896 00220051 นาย  ยงยทุธ   สีแกว้ กฟก.1 อยธุยา

8680 467901 00220047 นาย  จิรพงษ ์  สญัญาใย กฟก.1 อยธุยา

8681 467919 00229328 นาง  วนัเพญ็   นามาบ สาํนกังานใหญ่

8682 467927 00235494 นาย  อภิชาติ   หนูทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8683 467935 00359254 นาย  ทศพร   ปรัชญารัตนเมธี สาํนกังานใหญ่

8684 467943 00190589 น.ส.  ฐิตาภสัร์   โกสิตอรุณโรจน์ สาํนกังานใหญ่

8685 467951 00291292 นาย  สิทธิรักษ ์  กลุดิลกไชยนนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8686 467969 00315157 น.ส.  ดุสิตา   พจนาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

8687 467977 00218911 น.ส.  พรทิพย ์  อรุณสกลุ สาํนกังานใหญ่

8688 467985 00224623 นาย  ชุมพล   อคัรพงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8689 467993 00208782 น.ส.  สุญาภรณ์   ฝ่ายหมืนไวย์ กฟก.1 อยธุยา

8690 468004 00218143 น.ส.  ดลัลชัวรรณ   ดิษฐอาํนาจ สาํนกังานใหญ่

8691 468012 00242570 น.ส.  วรรษมน   ไวถนอมสตัว์ สาํนกังานใหญ่

8692 468038 00232296 นาย  ภาคี   บุญมี สาํนกังานใหญ่

8693 468046 00223013 นาย  อรัญ   งามเถือน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8694 468054 00203419 นาย  วรพงษ ์  เทียนศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

8695 468088 00240532 นาย  ชูศกัดิ   ดวงแกว้ สาํนกังานใหญ่

8696 468119 00218557 นาย  วฒิุชยั   เดือนสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

8697 468127 00233579 นาย  ยทุธนา   ภูมิผล กฟก.2 ชลบุรี

8698 468135 00200207 นาย  บลัลงัก ์  พงศกรกุลชาติ สาํนกังานใหญ่

8699 468151 00190066 นาย  กงัวาล   แสงสุข กฟน.1 เชียงใหม่

8700 468169 00189877 นาย  กิตติพล   แสนโคตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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8701 468177 00190189 นาย  เกียรติศกัดิ   วรวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8702 468185 00190161 นาย  ขวญัเมือง   กาํเนิดแกว้ กฟก.3 นครปฐม

8703 468193 00189922 นาย  จาํนง   รังผงึ กฟต.1 เพชรบุรี

8704 468208 00190107 นาย  ชยัยทุธ   เจริญขนุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8705 468216 00189895 นาย  ณรงคว์ิทย ์  พิมพิสาร กฟฉ.3 นครราชสีมา

8706 468224 00189918 นาย  ณฐัพงศ ์  วฒันสินธุ์ สาํนกังานใหญ่

8707 468232 00190193 นาย  ณฐัพงษ ์  ภู่ธนทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

8708 468240 00189968 นาย  ดนยั   คาํโนฤทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8709 468266 00189940 นาย  ทิชากร   ศรีสุยงิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8710 468274 00190143 นาย  บุญชู   ดาํปิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8711 468282 00189904 นาย  บุญตาม   เวชสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8712 468290 00189954 นาย  บวรรัช   นนัทโพธิเดช กฟฉ.1 อุดรธานี

8713 468305 00189936 นาย  บุญลาํ   แกว้นิม กฟน.3 ลพบุรี

8714 468313 00190070 นาย  พิเชฐ   เงินถาวร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8715 468321 00190175 นาย  ไพรัตน์   แกว้สุขา กฟน.3 ลพบุรี

8716 468339 00189881 นาย  รักพล   คุณวฒิุ กฟน.1 เชียงใหม่

8717 468347 00190052 นาย  เรืองชยั   เรืองอาจ กฟต.1 เพชรบุรี

8718 468355 00189863 นาย  วรยทุธ   งามพิศ กฟก.3 นครปฐม

8719 468371 00190111 นาย  วชัรินทร์   จิตมนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8720 468389 00190002 นาย  วฒันา   รอดขาํ กฟก.1 อยธุยา

8721 468397 00189972 นาย  วนัทะนา   คาํจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8722 468402 00190125 นาย  วีรทศัน์   สุทธสุภา กฟน.1 เชียงใหม่

8723 468410 00190098 นาย  ธีรจาํนงค ์  คงแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8724 468436 00189986 นาย  สราวธุ   ภกัดีประเสริฐสุข กฟก.1 อยธุยา

8725 468444 00190202 นาย  สายณัห์   ปัญญาดิบวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่
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8726 468452 00190016 นาย  สุนทร   ทานหิรัญ กฟน.3 ลพบุรี

8727 468460 00190048 นาย  สุเมธ   เยน็เจริญ กฟน.3 ลพบุรี

8728 468478 00190220 นาย  สุวิทย ์  ชยัมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

8729 468486 00189859 นาย  อนนัตชยั   นอ้ยสาํราญ กฟน.3 ลพบุรี

8730 468509 00190084 นาย  อภิเชษฐ   เพชรนาวาส กฟฉ.1 อุดรธานี

8731 468525 00190034 นาย  อุทิศ   สุวรรณชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

8732 468533 00207259 นาย  ธรรมรงค ์  บุญช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8733 468541 00238133 นาย  วรายทุธ   โภคะสิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8734 468559 00210672 นาย  กิตติศกัดิ   ศรีพรห์ม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8735 468567 00202540 นาย  ไพรัช   บูรณะวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8736 468583 00228463 นาย  รณภพ   เชือสาํราญ สาํนกังานใหญ่

8737 468591 00295200 น.ส.  เสาวลกัษณ์   จรรยารักษ์ กฟก.1 อยธุยา

8738 468630 00223259 นาย  เอกวฒัน์   ทองเปลว กฟก.1 อยธุยา

8739 468648 00295600 นาย  บุญมนั   แจ่มจา้ กฟก.1 อยธุยา

8740 468664 00193341 นาย  ธีรเดช   ทองขวญั สาํนกังานใหญ่

8741 468680 00230076 นาย  สนัติ   หนูกลิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8742 468698 00217456 นาย  วชัระ   วลยัใจ กฟฉ.1 อุดรธานี

8743 468703 00198200 น.ส.  สุชาดา   ศรีภิรมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8744 468711 00202027 นาง  จิราภรณ์   ภูจริต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8745 468729 00258787 น.ส.  องัคณา   ศิวิมลพาณิชย์ กฟน.2 พิษณุโลก

8746 468737 00279305 นาย  สุวิทย ์  นาคโชติ กฟก.1 อยธุยา

8747 468745 00198246 นาย  สรวง   สร้อยพาน กฟฉ.1 อุดรธานี

8748 468753 00208073 นาง  ประภาพร   มณีนิล กฟฉ.1 อุดรธานี

8749 468779 00238206 นาง  มณัฑณา   สุพรมอินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8750 468800 00249190 นาง  ศิริรัตน์   เอียมศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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8751 468818 00222621 นาย  ชาคริต   นาคพนัธ์ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8752 468826 00206130 นาย  ธชัโรจ   พรหมวิเชียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8753 468834 00220906 นาง  เบญจวรรณ   ทวีวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8754 468842 00224364 นาย  ระพีร์พงศ ์  พลสอน สาํนกังานใหญ่

8755 468850 00243817 นาย  อารมณ์   บกดาํ กฟต.3 ยะลา

8756 468876 00259660 นาย  ชนะ   วิงวอน กฟก.2 ชลบุรี

8757 468884 00224164 นาย  จีรวฒัน์   สวสัดิกุล กฟน.2 พิษณุโลก

8758 468892 00287950 นาย  เอกวฒัน์   นิลวรรณ สาํนกังานใหญ่

8759 468923 00240546 นาย  ฉตัรชยั   วิชาตรง สาํนกังานใหญ่

8760 468931 00240619 นาย  จกัรวาล   ณุวงศศ์รี สาํนกังานใหญ่

8761 468949 00243217 นาย  สมหมาย   จาํนงคผ์ล กฟก.2 ชลบุรี

8762 468965 00242302 นาง  สุรภา   กิติวิริยกลุ กฟก.1 อยธุยา

8763 468973 00279882 นาย  สุเทพ   ประดิษฐจร กฟก.2 ชลบุรี

8764 468981 00260659 นาย  ชยัวฒัน์   ศรีเมือง กฟก.2 ชลบุรี

8765 468999 00216555 นาย  เกียรติศกัดิ   พฒันชยันนัทน์ กฟก.2 ชลบุรี

8766 469000 00206017 นาย  สุวิทย ์  อาบวารี กฟก.1 อยธุยา

8767 469042 00245150 นาย  อดุลย ์  รูปดี กฟน.1 เชียงใหม่

8768 469068 00226693 นาย  ศกัดาวธุ   มากมี กฟก.1 อยธุยา

8769 469076 00198155 น.ส.  สิราณี   จินตวิโรจน์ สาํนกังานใหญ่

8770 469084 00209324 นาง  สุนนัทา   พฒันศิริ สาํนกังานใหญ่

8771 469092 00216464 นาย  สิริพร   คาํพระมยั กฟฉ.1 อุดรธานี

8772 469107 00295696 นาย  ยงยทุธ   มากผาสุข กฟก.1 อยธุยา

8773 469115 00242320 นาย  ชยตุ   วฒิุพนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

8774 469123 00194179 นาย  ชาํนิ   ยงิสบาย กฟน.3 ลพบุรี

8775 469131 00215286 นาย  รชา   เนียมสนัเทียะ กฟน.3 ลพบุรี
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8776 469149 00194092 นาย  อาทิตย ์  ธนิยผล กฟน.3 ลพบุรี

8777 469157 00194074 นาย  กฤษณะชยั   นอ้ยนาม กฟน.3 ลพบุรี

8778 469165 00194183 นาย  จตุพร   เวชประดิษฐ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8779 469173 00269162 นาย  จกัรพนัธ์   จรรยานะ สาํนกังานใหญ่

8780 469181 00194242 นาย  จุลพงษ ์  คาํทิพย์ กฟน.3 ลพบุรี

8781 469199 00268643 นาย  เฉลิมชนม ์  ศรีสุขคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

8782 469204 00194210 นาย  ชนินทร์   คุม้ครอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8783 469212 00194206 นาย  เชียรชยั   ยายมาก กฟต.3 ยะลา

8784 469220 00194147 นาย  ณฐัพงษ ์  ไชยบุญตา กฟฉ.1 อุดรธานี

8785 469238 00194101 นาย  ธงชยั   สุขลาภ กฟก.1 อยธุยา

8786 469246 00194006 นาย  นิคม   หนูแป้น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8787 469254 00194010 นาย  ประวิทย ์  บุญเทียบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8788 469262 00194133 นาย  ศิวรุณปักข ์  อณฐัเศรษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

8789 469288 00194151 นาย  พุทธวจัน์   มหารัญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8790 469296 00194088 นาย  ภทัรพล   สายทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

8791 469301 00209865 นาย  มารุต   พึงตน กฟฉ.1 อุดรธานี

8792 469319 00193973 นาย  ฤทธิไกร   ปัตตานี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8793 469327 00194024 นาย  วรสิทธิ   ดีอารมย์ กฟก.1 อยธุยา

8794 469343 00193941 นาย  วีระชยั   พุ่มพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8795 469351 00194060 นาย  ศุภปิติ   บุญมีมีชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8796 469369 00193991 นาย  สวสัดิ   กางถิน กฟน.3 ลพบุรี

8797 469377 00194038 นาย  สุพจน์   ปัญญาประชุม กฟฉ.1 อุดรธานี

8798 469385 00194224 นาย  จิรพนัธุ์   สิริยะเดชพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8799 469393 00194129 นาย  อดิศกัดิ   สุขพอดี กฟก.1 อยธุยา

8800 469416 00193969 นาย  อภิชยั   นามสาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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8801 469424 00194238 นาย  ฐาประพทัธิ   ยมิสุคนธ์ กฟก.3 นครปฐม

8802 469458 00194165 นาย  ชินโชติ   มาตะรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

8803 469466 00193987 นาย  อคัรเดชา   ปินสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

8804 469482 00250707 นาย  พรชยั   ทีอุปมา สาํนกังานใหญ่

8805 469490 00258600 นาย  ณฐัวิชช ์  พชรพาณิชยก์ุล สาํนกังานใหญ่

8806 469505 00216191 นาย  วรเชษฐ ์  โคตรสงัข์ สาํนกังานใหญ่

8807 469513 00232923 นาย  วิสูตร   ทิศอาจ กฟน.1 เชียงใหม่

8808 469521 00250375 นาย  ศิวดล   แสงประจกัษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8809 469539 00268984 นาย  สมภพ   อินชูกูล สาํนกังานใหญ่

8810 469555 00205861 นาย  สุเมธ   ทตัตานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

8811 469563 00208328 นาย  ปิยทศัน์   สุนทรภมรรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

8812 469571 00288192 นาย  เกียรติศกัดิ   กาญจนะ กฟก.3 นครปฐม

8813 469589 00267079 นาย  อาํนาจ   มีโพธิ กฟก.1 อยธุยา

8814 469597 00243453 น.ส.  ภทัรียา   จรรยหาญ กฟต.1 เพชรบุรี

8815 469602 00232046 นาย  ศุภเสฏฐ์   ภาสบุตรอนงค์ กฟก.1 อยธุยา

8816 469610 00210272 นาย  เฉลิมชาติ   จิตตใ์จฉาํ กฟก.3 นครปฐม

8817 469628 00241156 นาย  อาคม   วิมูลชาติ กฟก.3 นครปฐม

8818 469644 00194042 นาย  พนัธ์ศกัดิ   สายเสียง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8819 469652 00194115 นาย  ชาญวทิย ์  มูลละ กฟก.2 ชลบุรี

8820 469660 00194056 นาย  สิทธิโชค   ระรวยทรง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8821 469686 00240346 น.ส.  ปวีณา   ปิยะพฒันา สาํนกังานใหญ่

8822 469694 00206021 นาย  ศิลา   กลบัเจริญ กฟก.1 อยธุยา

8823 469717 00209560 นาง  ภูมิจิต   สาํราญสุข กฟน.3 ลพบุรี

8824 469725 00210531 นาย  นิทศัน์   เตชะวนัโต กฟก.3 นครปฐม

8825 469733 00205875 นาย  พีระ   บุญพุ่ม กฟก.3 นครปฐม
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8826 469741 00210240 นาย  ประเสริฐ   บุญช่วย กฟก.2 ชลบุรี

8827 469775 00214535 นาย  ประชุม   แดงนอ้ย กฟก.1 อยธุยา

8828 469783 00213220 นาย  วรชาติ   ศกัดินาวา กฟน.1 เชียงใหม่

8829 469806 00328293 นาย  ฤชุชยั   คชวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

8830 469814 00247089 น.ส.  ศุภรพรรณ   เชาวนปรีชา สาํนกังานใหญ่

8831 469822 00208641 นาย  บุญชยั   ตนัติกรกุล สาํนกังานใหญ่

8832 469830 00238492 น.ส.  สุกญัญา   นวลสุทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8833 469848 00264176 นาง  นาํทิพย ์  บุญโสภาส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8834 469856 00233115 นาง  อจัฉรา   นวลละออง กฟต.3 ยะลา

8835 469872 00289889 นาย  นพดล   สุทนตธ์รรมกาญจน์ สาํนกังานใหญ่

8836 469880 00220306 นาง  จีรวรรณ   คาํภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

8837 469898 00217729 นาย  บณัฑิต   แกว้อาภรณ์เหลือง กฟก.2 ชลบุรี

8838 469903 00216173 นาย  นาว ี  ธิมาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

8839 469911 00212424 นาย  ภราดร   ศรีประสาท กฟน.1 เชียงใหม่

8840 469929 00377397 นาย  ตฤณ   เสาวรา สาํนกังานใหญ่

8841 469961 00294654 น.ส.  ปิยตา   สนัตกิจ กฟต.3 ยะลา

8842 469979 00264821 น.ส.  ณฏัฐิรา   รัตนชาญพิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

8843 469987 00283847 นาย  โชติพงศ ์  พงศศ์รีวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

8844 469995 00209510 นาง  ธิดารัตน์   มทัราช สาํนกังานใหญ่

8845 470001 00218066 นาย  เกรียงไกร   แสงเทียน สาํนกังานใหญ่

8846 470019 00275347 นาย  ฉตัรชยั   ปริมผล สาํนกังานใหญ่

8847 470027 00250002 นาย  ธวชั   ใจเทียง กฟก.2 ชลบุรี

8848 470035 00210731 น.ส.  กลนัทิกา   มีมาก สาํนกังานใหญ่

8849 470051 00296347 นาย  วิโรจน์   เอกอาํไพ กฟก.3 นครปฐม

8850 470069 00203673 วา่ที ร.ต.  กิตติพงศ ์  สินเจริญกลุ ร.น. กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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8851 470085 00278086 น.ส.  จุไรรัตน์   พูลสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8852 470093 00223972 นาย  จกัรพล   สนัติยานนท์ กฟก.1 อยธุยา

8853 470116 00345358 นาย  คาํรน   หยดหยาด กฟก.3 นครปฐม

8854 470124 00244586 นาย  ดิลก   ธนปริพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

8855 470158 00216428 นาย  ยทุธศาสตร์   กองมณี กฟฉ.1 อุดรธานี

8856 470166 00255402 นาย  ภิญโญ   ภาณุเชษฐโยธิน สาํนกังานใหญ่

8857 470174 00210759 นาย  วชัรพล   บุญเลิศ สาํนกังานใหญ่

8858 470182 00222980 นาง  ธนภคั   เกิดโพธิคา กฟฉ.3 นครราชสีมา

8859 470190 00216119 นาย  วชัรพงศ ์  คาํนวณศิลป์ สาํนกังานใหญ่

8860 470205 00238115 นาย  สุดธนา   สายสระสรง กฟต.1 เพชรบุรี

8861 470213 00257222 นาง  นงลกัษณ์   สุวรรณจาํรัส สาํนกังานใหญ่

8862 470221 00215886 น.ส.  ศศิธร   กิตติจารุวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

8863 470239 00216391 นาย  อิทธิพล   ศรีจาํเริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

8864 470255 00209374 นาย  นคร   วารีวนิช สาํนกังานใหญ่

8865 470263 00216187 นาย  คมกริช   ดรพรมยุง่ สาํนกังานใหญ่

8866 470297 00215177 น.ส.  องัคณี   พงษป์ระเสริฐ สาํนกังานใหญ่

8867 470302 00220188 นาย  วนัชยั   จ่านาํเทียง สาํนกังานใหญ่

8868 470310 00267506 นาย  กฤษณ์   ศุภคต สาํนกังานใหญ่

8869 470328 00235103 นาง  พรรณี   ควรราํพึง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8870 470344 00227180 นาย  ธวชัชยั   ดาํเนินศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

8871 470352 00328443 นาย  พงศกร   ยทุธโกวิท สาํนกังานใหญ่

8872 470360 00289893 นาง  ตอ้งจิต   สุทนตธ์รรมกาญจน์ สาํนกังานใหญ่

8873 470386 00225847 นาง  วรรณาพร   หสัถีรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

8874 470394 00245637 น.ส.  ปริยนุช   ชอบธรรม สาํนกังานใหญ่

8875 470409 00215195 น.ส.  สิส์ธิรัช   สุวรรณศิลป์ กฟต.3 ยะลา
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8876 470417 00230553 น.ส.  กญัญณ์พชัญ ์  สงวนพนัธ์ุ กฟก.3 นครปฐม

8877 470425 00206558 นาย  จเร   ฤทธิชู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8878 470433 00206530 นาย  จกัรินทร์   ภูถาวร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8879 470441 00206358 นาย  จริยทุธ์   ฟูเถิม กฟน.1 เชียงใหม่

8880 470459 00207645 นาย  เฉลียว   ผิวผอ่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8881 470467 00206308 นาย  ชยัรัตน์   พุ่มพวง กฟต.1 เพชรบุรี

8882 470475 00211200 นาย  ณฐัวฒิุ   อุบลนุช กฟก.2 ชลบุรี

8883 470491 00375490 นาย  เด่นชยั   ทองกวด กฟน.3 ลพบุรี

8884 470506 00207631 นาย  ถวิล   ทาสมบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8885 470514 00207568 นาย  ทรงพล   สุวรรณวงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8886 470530 00207368 นาย  นาวกิ   กลมพุก กฟน.2 พิษณุโลก

8887 470548 00207586 นาย  นิรันทร์   สระแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

8888 470564 00212256 นาย  กวีพบ   ยะมะโน กฟน.1 เชียงใหม่

8889 470580 00206312 นาย  พีรยากร   นาคนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

8890 470598 00206499 นาย  ปิยะพนธ์   โภคา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8891 470603 00207609 นาย  พิสิษฐ ์  เทียงตรง กฟก.1 อยธุยา

8892 470611 00262865 นาย  มาตุภูมิ   พระสุจนัทร์ทิพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8893 470637 00206699 นาย  วิรัช   มุ่งต่อบวั กฟฉ.3 นครราชสีมา

8894 470645 00206485 นาย  ศราวธุ   โกศลัวิตร์ กฟต.3 ยะลา

8895 470653 00207627 นาย  สถาพร   โยมศรีเคน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8896 470661 00206344 นาย  สมชาย   เจริญธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8897 470679 00206526 นาย  สญัญา   ธรรมรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

8898 470687 00206512 นาย  สิทธิเดช   เอียดสี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8899 470695 00207572 นาย  สุริยา   ขนัธวตัร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8900 470700 00206471 นาย  ชยัวฒุ   บวัพรมมี กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8901 470718 00207613 นาย  สุวิทย ์  โพธิทอง กฟก.1 อยธุยา

8902 470726 00206435 นาย  เสกสรรค ์  สุวรรณพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

8903 470734 00206449 นาย  อคัรวฒัน์   อุทยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8904 470750 00222908 นาย  อภิสิทธิ   วงษว์อน กฟฉ.1 อุดรธานี

8905 470768 00206326 นาย  อฐัพล   แกว้อินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

8906 470776 00207372 นาย  อาํนาจ   มีขาํ กฟต.3 ยะลา

8907 470792 00206467 นาย  อุทยั   เหล่ารัตน์ศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

8908 470807 00233242 นาย  เถลิง   วฒันะมงคล กฟก.2 ชลบุรี

8909 470815 00265122 นาย  สมควร   สุขาล กฟก.2 ชลบุรี

8910 470823 00225447 นาย  กิติชยั   ปัญญาประชุม กฟฉ.1 อุดรธานี

8911 470831 00286409 น.ส.  ประภาพร   เวชชประสิทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

8912 470849 00228990 น.ส.  อมรมาศ   ศรีสมบติั กฟก.3 นครปฐม

8913 470857 00260495 นาง  ณฤดี   พาหุมนัโต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8914 470865 00261396 นาง  อรัญญา   เชือมสุข สาํนกังานใหญ่

8915 470873 00256703 นาย  ชวนยัน์   ประเสริฐวรรณกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

8916 470881 00256876 นาย  คมสนั   หนูห่วง กฟก.2 ชลบุรี

8917 470899 00247366 นาย  ธวชัชยั   เลก็สกุล กฟต.1 เพชรบุรี

8918 470904 00255139 นาย  สุรชยั   ดวงใจ กฟต.1 เพชรบุรี

8919 470920 00251426 นาย  ชินวตัร   เกียรติขจายกาํจร กฟก.3 นครปฐม

8920 470946 00255957 นาย  ปารุด   อคัวิจิตร กฟฉ.1 อุดรธานี

8921 470954 00228336 นาย  อารี   โพธิสตัย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8922 470962 00239943 นาย  แทนชยั   พรหมจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8923 470970 00220942 นาย  เอกราช   กาศลุน กฟฉ.1 อุดรธานี

8924 470988 00220938 นาย  วีระพนัธ์   จะชาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

8925 470996 00226902 นาย  ประภาส   เทพรอด กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8926 471007 00284334 นาย  พิศกัดิ   บุญภิรมยอ์ญัชนั กฟก.2 ชลบุรี

8927 471015 00240273 นาย  ธวชัชยั   ศรีหมากสุข กฟน.3 ลพบุรี

8928 471023 00229873 นาย  เฉลิมลาภ   พิลาวลัย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8929 471031 00229869 นาย  พิชิต   ทนาชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

8930 471049 00242643 นาย  เสน่ห์   อยูเ่กือ กฟก.2 ชลบุรี

8931 471057 00241665 นาย  สมศกัดิ   ช่อรัก กฟก.1 อยธุยา

8932 471065 00229891 นาย  ธนพงษ ์  โทมถา กฟฉ.1 อุดรธานี

8933 471073 00239634 นาย  สถาพร   ศรีสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

8934 471081 00227980 นาย  ปรัชญา   ลุนราศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

8935 471099 00237078 นาย  สุวรรณ   คาํกาํจร กฟฉ.1 อุดรธานี

8936 471104 00231068 นาย  สมชยั   จริยมานะ กฟฉ.1 อุดรธานี

8937 471112 00229855 นาย  ธีระพงศ ์  สุวรรณเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

8938 471120 00229887 นาย  ภาณุพนัธ์   ตนัตระกูล กฟฉ.1 อุดรธานี

8939 471138 00300437 นาย  จกัรกริศน์   ภิญโญ กฟก.2 ชลบุรี

8940 471146 00231022 น.ส.  กาญจนา   ชา้งแกว้ สาํนกังานใหญ่

8941 471154 00277985 นาย  จิระพล   วิเศษ สาํนกังานใหญ่

8942 471162 00228859 นาย  อาํนาจ   กรอบเพช็ร์ กฟน.3 ลพบุรี

8943 471188 00242316 นาย  เมธี   วงษศ์รีแกว้ กฟก.1 อยธุยา

8944 471196 00237082 นาย  เกรียงไกร   ตนัตระกูล กฟฉ.1 อุดรธานี

8945 471201 00231559 นาย  จกัรกฤษณ์   ณ ราชสีมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

8946 471219 00239620 นาย  สุกนั   จาํปากลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

8947 471227 00226275 นาย  ปรีชา   แสนสุพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8948 471235 00231563 นาย  นิพนธ์   ศิริผล กฟก.2 ชลบุรี

8949 471243 00244859 นาย  ยทุธนา   ดวงจนัทราศิริ กฟก.1 อยธุยา

8950 471251 00245619 นาง  วรัทยา   เรืองแดง สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8951 471269 00265304 นาย  ภาทูร   เขียวสด สาํนกังานใหญ่

8952 471277 00234602 นาย  คเณศ   รักษากุล สาํนกังานใหญ่

8953 471285 00234220 นาย  ศิริชยั   ชยัสมบุญ กฟก.2 ชลบุรี

8954 471293 00230430 นาย  พิชิต   ศรีบุตรโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

8955 471308 00238610 นาย  สุชาติ   โตอจัฉริยะวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

8956 471324 00238501 นาย  มานะ   ศรีอิทธิยาเวทย์ กฟก.2 ชลบุรี

8957 471332 00241956 วา่ที ร.ต.  ปัณณธร   ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยากฟก.2 ชลบุรี

8958 471340 00235753 นาย  ศกัดิศรี   ศิลาโรจน์ กฟก.2 ชลบุรี

8959 471366 00253096 นาย  ทศันยั   คงเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

8960 471374 00253323 นาย  รุ่งโรจน์   ปานสกุณ กฟก.2 ชลบุรี

8961 471382 00239848 นาย  ฮ.ปกาศิต   จนัทสาโร สาํนกังานใหญ่

8962 471390 00248021 น.ส.  นุชนาถ   ดนตรี สาํนกังานใหญ่

8963 471405 00247784 น.ส.  พจวรรณ   ศรีสุนทร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8964 471421 00241215 นาย  สิทธิชยั   สพนัธุ์พงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

8965 471439 00235799 นาย  ธีระชยั   บุญญานุพงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8966 471447 00259915 นาย  มนสัชยั   เสือสกุล กฟน.3 ลพบุรี

8967 471463 00230494 นาย  สมชาย   อาํเอียม กฟก.2 ชลบุรี

8968 471489 00241001 นาย  ธีรศกัดิ   สุวรรณรักษ์ กฟต.3 ยะลา

8969 471497 00240087 นาย  เตชทตั   ลิมเจริญ กฟต.3 ยะลา

8970 471502 00261655 นาย  กฎูาวฒิุ   เพชรรัตน์ กฟต.3 ยะลา

8971 471510 00314751 นาย  เจษฏาพงษ ์  จินดานุ กฟต.3 ยะลา

8972 471544 00247370 นาย  นพพร   เดชเพชร กฟต.1 เพชรบุรี

8973 471552 00249972 นาย  นนัธวฒัน์   อุ่นดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

8974 471578 00246706 นาย  นนัทศกัดิ   กล่อมดี กฟก.3 นครปฐม

8975 471586 00256717 นาย  จตุพร   พวงระยา้ กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8976 471594 00235808 นาย  ณภพ   วงศส์มุทร กฟต.1 เพชรบุรี

8977 471609 00277971 นาย  ธีระพฒัน์   โศภนคณาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

8978 471625 00239220 น.ส.  สายสมร   วงษต์าไข่ กฟน.1 เชียงใหม่

8979 471633 00231309 นาย  สุรเดช   อินทร์พุ่ม กฟก.3 นครปฐม

8980 471641 00231731 นาย  กิตติ   เผา่วิบูล กฟก.2 ชลบุรี

8981 471659 00231436 นาย  จกัร   กาแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

8982 471675 00231422 นาย  ชิษณุธร   พนัธวารี กฟก.2 ชลบุรี

8983 471706 00231290 นาย  เชษฐศกัดิ   วงศอิ์นทรารัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8984 471722 00231472 นาย  อคัรนนัท ์  กิตตินนัทธ์นาวฒิุ สาํนกังานใหญ่

8985 471730 00231454 นาย  ธนชยั   รุ่งเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

8986 471756 00231686 นาย  ประภสัสร   ดว้งสงัข์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8987 471764 00231363 นาย  รวีวร   บตัรพรรธนะ กฟต.3 ยะลา

8988 471772 00231668 นาย  เริงพล   จนัทร์กลดั กฟต.1 เพชรบุรี

8989 471780 00231440 นาย  วาทิน   คุณกะมุด กฟฉ.3 นครราชสีมา

8990 471798 00231713 นาย  วฒิุชยั   มนัอิม กฟน.2 พิษณุโลก

8991 471803 00234375 นาย  ศกัดิชยั   คุรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8992 471811 00231486 นาย  สมภาพ   เพช็รเกลียง กฟต.1 เพชรบุรี

8993 471829 00234361 นาย  สุรชยั   บุญช่วยชู กฟน.2 พิษณุโลก

8994 471837 00231654 นาย  สุรศกัดิ   สุทธิแพทย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8995 471845 00231327 นาย  เนติภทัร   ธีรติวรากุล  กฟน.1 เชียงใหม่

8996 471853 00231286 นาย  อนุชิต   อินทาํ กฟน.1 เชียงใหม่

8997 471861 00231395 นาย  อรุณ   อ่อนลาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

8998 471879 00231345 นาย  อคัเรศ   จนัทร์โท กฟต.3 ยะลา

8999 471887 00231418 นาย  อาทิตย ์  โมรา กฟน.2 พิษณุโลก

9000 471895 00231313 นาย  อาํนาจ   แสนโคตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

9001 471900 00231690 นาย  อิสระ   เดชชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9002 471918 00231709 นาย  ธนชั   มาลยัวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

9003 471926 00231359 นาย  เอกลกัษณ์   สุขสนอง กฟก.1 อยธุยา

9004 471934 00244845 นาย  ชินบดี   เตียนศรี สาํนกังานใหญ่

9005 471942 00290200 นาย  ธวชั   สิริสงักาส สาํนกังานใหญ่

9006 471950 00265990 นาย  เผด็จ   ไชยมงคล สาํนกังานใหญ่

9007 471968 00280180 นาย  พีระ   โรหิตะบุตร สาํนกังานใหญ่

9008 471976 00266019 นาย  วฒิุกร   ศรีสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

9009 471984 00275860 นาย  สุนทร   เบา้เงิน สาํนกังานใหญ่

9010 471992 00242693 นาย  วิษณุ   นิลเขต กฟฉ.1 อุดรธานี

9011 472011 00243508 นาย  วฒัณิฐ   อ่อนหยบั สาํนกังานใหญ่

9012 472029 00248394 นาย  อนนต ์  พงศว์ฒันาเกียรติ กฟก.1 อยธุยา

9013 472037 00238842 นาย  ทิศากร   บรรณทอง กฟน.3 ลพบุรี

9014 472045 00233210 นาย  สุรสิทธิ   วินิจฉยั กฟก.2 ชลบุรี

9015 472053 00252795 น.ส.  มณฑินี   เทพสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9016 472061 00240269 นาย  ณกร   ไกรจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9017 472079 00240241 นาย  เอกพงษ ์  ยาอุปถมัภ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

9018 472087 00277458 นาย  ทองศุกร์   วงศโ์สภา กฟน.1 เชียงใหม่

9019 472095 00231727 นาย  ภาณุวฒัน์   สอนสืบ กฟน.3 ลพบุรี

9020 472100 00231381 นาย  นฤพนธ์   เปรมศิริ กฟก.3 นครปฐม

9021 472118 00231490 นาย  ภิญโญ   กรอบกระจก กฟฉ.3 นครราชสีมา

9022 472126 00231331 นาย  ไตรภพ   เอียมต่อม กฟน.2 พิษณุโลก

9023 472134 00231672 นาย  จตุพล   ดาํรงคศ์กัดิ กฟน.3 ลพบุรี

9024 472168 00236327 น.ส.  นภสมนต ์  วิยาภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

9025 472176 00277303 นาย  วชัระ   มานิช กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

9026 472184 00262265 นาย  วรพจน์   แกว้เกิด กฟก.2 ชลบุรี

9027 472192 00239525 นาย  รัชภูมิ   ไชยเชษฐ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

9028 472207 00239511 นาย  วชิระ   ศรีมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

9029 472215 00273931 นาย  ศฐา   เพชรชูทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9030 472223 00239107 นาย  วนัมงคล   เหลืองวนัทา กฟฉ.1 อุดรธานี

9031 472231 00257404 นาย  ปรีชา   สีพราย กฟก.2 ชลบุรี

9032 472249 00239098 นาย  ธีระยทุธ   ธนะภูมิชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

9033 472257 00239543 นาย  มะนิจ   แกว้คาํสอน กฟฉ.1 อุดรธานี

9034 472265 00239539 นาย  วิจารย ์  นิลทกาล กฟฉ.1 อุดรธานี

9035 472299 00304718 นาย  เฉลิมพล   ชา้งสอน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9036 472304 00250743 นาย  กึกกอ้ง   ฮนัประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

9037 472320 00324099 นาย  เฉลิมเกียรติ   กลางสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

9038 472338 00243962 นาย  ศิริศกัดิ   ใจผอ่ง กฟก.1 อยธุยา

9039 472346 00239684 นาย  ไชยอนนัต ์  บุณยะวนัตงั กฟต.3 ยะลา

9040 472354 00239725 นาย  สุรเทพ   เทียนจู กฟต.3 ยะลา

9041 472362 00242807 นาย  จิรศกัดิ   พรหมจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

9042 472370 00244168 นาย  สุรพงษ ์  ทิพยน์รากุล กฟต.3 ยะลา

9043 472388 00242784 นาย  วิชยั   จนัมณี กฟต.3 ยะลา

9044 472396 00241265 นาย  ทรงเกียรติ   คาบเพช็ร กฟน.1 เชียงใหม่

9045 472401 00233165 นาย  ณฐัพงษ ์  แตงแจ้ กฟก.2 ชลบุรี

9046 472419 00249536 นาย  บญัชา   ทีเกาะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9047 472427 00241706 นาย  สมหมาย   ชืนดว้ง กฟก.3 นครปฐม

9048 472435 00252359 นาย  สุรศกัดิ   วนัชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

9049 472443 00251208 นาย  กิตติยตุ   ไชยฤกษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9050 472451 00251185 นาย  กมัปนาท   รัฐสมุทร กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

9051 472477 00251876 นาย  นทัธพงศ ์  บวัแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

9052 472485 00405744 นาย  โสฬส   วนิชยาโกศล กฟน.2 พิษณุโลก

9053 472493 00279169 น.ส.  องัสนา   จินดา กฟก.2 ชลบุรี

9054 472516 00239593 น.ส.  ชิดจนัทน์   คูดาํรงสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

9055 472524 00248362 น.ส.  เยยีรยง ช.   คาํพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

9056 472532 00236177 น.ส.  ดวงจิต   พงษสิ์น สาํนกังานใหญ่

9057 472540 00248467 น.ส.  โอริสา   แสนทวีสุข สาํนกังานใหญ่

9058 472558 00252163 น.ส.  ไตรทิพย ์  ไลรั้กษา สาํนกังานใหญ่

9059 472566 00242661 นาย  ภคิณ   มญัชุภาวรันธร กฟก.2 ชลบุรี

9060 472574 00243526 นาย  สหภูมิ   โรจน์ชวิน กฟก.2 ชลบุรี

9061 472590 00250098 นาย  สมชาย   ไอยรารัตน์ กฟก.1 อยธุยา

9062 472605 00251494 นาย  ยสวนิฑ ์  รักราชการ สาํนกังานใหญ่

9063 472613 00290214 นาง  จีรารักษ ์  มากมี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9064 472621 00233729 นาย  วราวธุ   จิตตพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

9065 472639 00269730 นาย  พรรณนพ   ชูบดินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

9066 472647 00284461 นาย  ทวีวทิย ์  ศิลปสุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

9067 472655 00249645 นาย  พลฐณฏัฐ์   ช่วยมิตร กฟต.1 เพชรบุรี

9068 472663 00238751 นาย  ธนทัพงศ ์  ปราโมทย์ สาํนกังานใหญ่

9069 472671 00245805 นาย  เฉลิมพล   วรรณสิงห์ สาํนกังานใหญ่

9070 472689 00235812 นาย  วินยั   บุญรอด สาํนกังานใหญ่

9071 472702 00246697 นาง  รัตติยา   หรรษาภิพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

9072 472710 00235208 นาง  มณัฑนา   ศิริพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

9073 472728 00263411 นาย  ทวี   อุทธิยงั กฟน.1 เชียงใหม่

9074 472736 00295096 น.ส.  ชมนุช   วชิรพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9075 472744 00286386 น.ส.  สุทธิดา   รวยอริยทรัพย์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

9076 472760 00247384 นาย  ณฎัฐภทัร์   วฒันศิริภูวเดช กฟต.1 เพชรบุรี

9077 472778 00256521 นาย  ภรัณย ู  ปรวฒัน์กุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9078 472786 00258446 วา่ที ร.อ.  อคัรเดช   วรรณบุญ กฟต.3 ยะลา

9079 472794 00244740 น.ส.  สุภาวดี   สุวรรณรัตน์ สาํนกังานใหญ่

9080 472809 00233501 น.ส.  ไวยากรณ์   ขนัธวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

9081 472817 00233492 นาง  พิชญากุล   จิตตพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

9082 472833 00251517 นาย  เฉลียว   แกว้เขียว กฟน.3 ลพบุรี

9083 472841 00267879 นาย  ธิติวฒิุ   สุขริยญั กฟต.1 เพชรบุรี

9084 472859 00262724 นาย  คมสนั   ชืนสดใส กฟต.1 เพชรบุรี

9085 472867 00269126 นาย  ธนะรัตน์   เลาหวฒัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

9086 472875 00243976 นาง  อมฤทธิตา   รัตนโคตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

9087 472883 00252995 นาย  สาการียา   หมดัสะ กฟต.3 ยะลา

9088 472891 00280130 น.ส.  สุชาดา   แซ่หลี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9089 472906 00257872 นาง  วิลาวรรณ   แกว้สระศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

9090 472914 00256399 นาย  ประดิษฐ์   เขียวเทพ กฟต.3 ยะลา

9091 472922 00244013 นาย  วรวงศ ์  นนทสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

9092 472972 00258737 นาย  ธนากร   คงอาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9093 472980 00250961 น.ส.  ลดัดาวลัย ์  ช่วยชูหนู กฟต.1 เพชรบุรี

9094 472998 00237228 นาย  ศุภกร   แสงศรีธร สาํนกังานใหญ่

9095 473009 00284584 นาง  ณฐัวรรณ   ศรีสุจินต์ สาํนกังานใหญ่

9096 473017 00315907 นาย  สุดเขต   ด่านราชยัมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

9097 473025 00286790 น.ส.  นิศากร   รัตนากร สาํนกังานใหญ่

9098 473033 00243544 นาง  วรลกัษณ์   เทภาสิต สาํนกังานใหญ่

9099 473041 00244259 น.ส.  ณฐา   อุดมวงศไ์พบูลย์ สาํนกังานใหญ่

9100 473067 00246615 นาย  เชียวชาญ   ปิณฑะดิษ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

9101 473075 00242798 นาย  สมบูรณ์   วรางคณากูล กฟน.2 พิษณุโลก

9102 473091 00254674 นาย  เอกชยั   เมียนกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

9103 473106 00243003 นาย  ธเนศ   ช่อทบัทิม กฟฉ.3 นครราชสีมา

9104 473114 00242998 นาย  ปัญญา   ดุจจานุทศัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9105 473122 00257945 นาย  บณัฑิต   สมานสินธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

9106 473130 00237355 น.ส.  วีรวรรณ   เขียวครามจีน สาํนกังานใหญ่

9107 473148 00245396 นาย  ธีรวฒัน์   พชัรมนตรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

9108 473156 00245405 นาย  วิชยั   วาสะรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9109 473164 00245382 นาย  สายณัห์   จินดากุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

9110 473172 00246215 นาง  วิภาดา   สะรุโณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9111 473180 00257086 นาย  สาระยทุธ   อริยชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

9112 473198 00257868 นาย  อิทธิชยั   ปกินนกะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9113 473211 00248530 นาง  ชนตัภทัร   สมุทรจกัร กฟน.1 เชียงใหม่

9114 473229 00248958 นาง  จะเรียม   ธานีรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9115 473253 00260645 น.ส.  ปัณชญา   เลา้ตระกูล กฟต.3 ยะลา

9116 473261 00272521 นาย  เดชา   สกุลวงวาร กฟก.2 ชลบุรี

9117 473279 00243099 นาง  ยวุปราณี   กลุสนนั สาํนกังานใหญ่

9118 473287 00278713 นาย  วฒัณรานนท ์  วฒันะมงคล กฟก.2 ชลบุรี

9119 473295 00243980 นาง  พรทิพย ์  โตอจัฉริยะวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

9120 473300 00193355 นาย  ฐานวฒัน์   อมรพฒันโรจน์ สาํนกังานใหญ่

9121 473318 00349198 นาย  ชนาสาฬห์   ภู่ประกร สาํนกังานใหญ่

9122 473326 00249831 นาย  โชคดี   สุบรรณประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

9123 473334 00244722 นาง  บุษกร   กระจ่างพจน์ สาํนกังานใหญ่

9124 473342 00238929 นาง  ชมนาด   ตนัติพงศ์ สาํนกังานใหญ่

9125 473350 00327356 น.ส.  จนัทิมา   คงสมาน กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

9126 473368 00248071 นาย  ธนพิสิษฐ์   โคตพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9127 473376 00249768 นาย  ภกัดี   โกมยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9128 473384 00250557 นาย  วฒันา   รักถนอม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9129 473392 00253428 นาย  ภาษิต   จีนขาวขาํ กฟต.1 เพชรบุรี

9130 473407 00246906 นาย  กิตติพงศ ์  แซ่ลี กฟต.3 ยะลา

9131 473415 00242766 นาย  ณรัตพงษ ์  สุกรีฑา สาํนกังานใหญ่

9132 473423 00257759 นาย  สรายทุธ   หินยศ กฟน.1 เชียงใหม่

9133 473431 00290591 นาย  เพิมศกัดิ   อรชร กฟก.3 นครปฐม

9134 473449 00252468 นาย  วฒิุภทัร   อินเลก็ กฟก.3 นครปฐม

9135 473457 00247207 นาย  เชิดศกัดิ   ทิมแสง กฟก.3 นครปฐม

9136 473465 00241897 น.ส.  รัสรินทร์   เมธาทรัพยธ์านี สาํนกังานใหญ่

9137 473473 00252454 นาย  ชูเดช   อินเทง้ กฟก.3 นครปฐม

9138 473481 00252486 นาย  ชลิต   สีขาวขาํ กฟก.3 นครปฐม

9139 473499 00253482 นาย  มนิต   เอม็ยเุดน็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9140 473512 00314024 น.ส.  ศตภสั   เอียมศิลา สาํนกังานใหญ่

9141 473520 00253664 นาย  มานิตย ์  ปัญญาใส กฟฉ.1 อุดรธานี

9142 473538 00251735 นาย  ชาติชาย   ศรีบรรพต กฟฉ.1 อุดรธานี

9143 473546 00251149 นาย  ยงยทุธ   ตระกูลเพชร์ศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

9144 473554 00245673 นาย  สุพดั   พุ่มจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9145 473562 00243312 นาง  ปริญญา   เหล่าสกลุรัฐ กฟก.3 นครปฐม

9146 473588 00248558 นาย  อาคม   ชาวนาํโมง กฟฉ.1 อุดรธานี

9147 473601 00356733 นาย  วรเทพ   เกตุทะเล กฟต.1 เพชรบุรี

9148 473619 00249186 นาย  จรงณ์   พฒันอนุอร กฟต.1 เพชรบุรี

9149 473627 00246510 นาย  จิระเดช   บุญสงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

9150 473635 00236709 นาย  เกียรติศกัดิ   จนัทร์นธีร์ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

9151 473643 00237305 นาย  โกศล   อนุพฒัน์ กฟน.2 พิษณุโลก

9152 473651 00245837 นาย  จาํลอง   ยศนีย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9153 473677 00237232 นาย  ชวลิต   ประจิตร กฟก.1 อยธุยา

9154 473685 00242239 นาย  ชยัรัตน์   มากผล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9155 473708 00248849 นาย  ชาญเวส   รัตนสิทธิ กฟก.3 นครปฐม

9156 473716 00237319 นาย  ชาติกูล   พูลศรี กฟก.1 อยธุยา

9157 473724 00236763 นาย  เชิดชยั   รินชยั กฟน.1 เชียงใหม่

9158 473732 00236636 นาย  ณรากร   มากประดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

9159 473740 00240150 นาย  พงศวชัร์   ธญัภทัร์อนนัต์ กฟต.1 เพชรบุรี

9160 473758 00236745 นาย  ตรรกศาสตร์   อมรเวช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9161 473766 00236759 นาย  ทศันะ   สะธรรมศรี กฟต.1 เพชรบุรี

9162 473782 00237278 นาย  เทอดศกัดิ   ตอเสนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

9163 473790 00240205 นาย  ธวชั   สกิดรัมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

9164 473805 00236672 นาย  ธวชัชยั   ชายสงค์ กฟต.3 ยะลา

9165 473813 00236604 นาย  ธีระยทุธ   สุริยาศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

9166 473821 00236686 นาย  ปิติพงษ ์  คาํลือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9167 473839 00237323 นาย  เผชิญ   สุขภิรมย์ กฟน.2 พิษณุโลก

9168 473847 00236690 นาย  พีรพงศ ์  สุธีรประเสริฐ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9169 473855 00237246 นาย  พรชยั   ระงบัภยั กฟก.3 นครปฐม

9170 473863 00237046 นาย  ไพบูลย ์  ตงัผาสุข กฟน.2 พิษณุโลก

9171 473871 00240182 นาย  ไพรสน   คงไมตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

9172 473889 00236618 นาย  มงคล   มีชม กฟน.2 พิษณุโลก

9173 473897 00241879 นาย  มงคล   เพง็พิทกัษ์ กฟก.3 นครปฐม

9174 473902 00236731 นาย  มนตพิ์ชยั   ลิมวงคส์วสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9175 473910 00237282 นาย  มานิต   ไชยเชษฐ์ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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9176 473928 00237250 นาย  พงศพ์ล   ทว้มแกว้ กฟน.2 พิษณุโลก

9177 473936 00236595 นาย  วรพจน์   เขียวมณีวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

9178 473944 00240178 นาย  ธนวรรธน์   เทพภูธร กฟฉ.1 อุดรธานี

9179 473952 00236654 นาย  วรุฒ   พ่วงท่าโก กฟน.2 พิษณุโลก

9180 473960 00240196 นาย  วิชยั   นอ้ยประถม กฟฉ.1 อุดรธานี

9181 473978 00236727 นาย  วทุธิพงศ ์  ชาวน่าน กฟน.2 พิษณุโลก

9182 473986 00236622 นาย  ศราวธุ   ดวงดี กฟฉ.1 อุดรธานี

9183 474005 00240164 นาย  โสภณ   หลา้มาชน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9184 474013 00236668 วา่ที ร.ต.  อดิศกัดิ   สุวรรณ์หลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

9185 474021 00243930 นาง  ศรัณยา   ชวลิตสิริกุล สาํนกังานใหญ่

9186 474039 00273113 นาย  ณฐัพงษ ์  เทียมทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

9187 474047 00318387 น.ส.  นุสรา   อินทนนท์ กฟต.3 ยะลา

9188 474055 00267851 นาย  อนุพงศ ์  วงศบุ์ปผา กฟก.2 ชลบุรี

9189 474063 00250789 นาย  พิษณุ   อนนัต์ กฟก.2 ชลบุรี

9190 474089 00292707 นาง  ปาริชาติ   พรหมเศรณี กฟน.1 เชียงใหม่

9191 474097 00260386 นาย  ธีรพงษ ์  ทพัพะรังสี กฟต.1 เพชรบุรี

9192 474102 00262433 น.ส.  หฤทยั   คงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

9193 474110 00242611 นาย  รัชพล   ศิริสาคร สาํนกังานใหญ่

9194 474136 00254129 น.ส.  อรขวญั   เหมะรัชตะ สาํนกังานใหญ่

9195 474144 00243576 นาย  คณิศร์   สุภาสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

9196 474160 00358226 นาย  ศราวธุ   สิทธิวงั กฟน.1 เชียงใหม่

9197 474186 00289811 นาย  ราชนั   ชีพสมุทร์ กฟก.2 ชลบุรี

9198 474209 00242607 นาง  ขวญัใจ   เสมอภพ กฟต.1 เพชรบุรี

9199 474217 00250793 นาย  ศุภฤกษ ์  สงวนสิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9200 474233 00251276 นาย  สิทธิพงษ ์  ภูมิภกัดิ กฟก.2 ชลบุรี
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9201 474259 00282700 นาย  สมคั   เงาะปก กฟฉ.1 อุดรธานี

9202 474267 00253155 นาย  ยทุธนา   พงไพร สาํนกังานใหญ่

9203 474275 00248621 นาย  ณรงค ์  ศรียาภยั กฟก.1 อยธุยา

9204 474283 00253905 นาย  พิชยั   หาญพิพฒัน์ กฟต.3 ยะลา

9205 474291 00288138 นาง  มนทรัตม ์  เอือพีระนนัท์ สาํนกังานใหญ่

9206 474306 00252436 นาย  นที   ศรีสง่า กฟก.2 ชลบุรี

9207 474314 00251549 นาย  ชิษณุ   นาคไพจิตร กฟก.2 ชลบุรี

9208 474348 00249863 นาง  อุษณี   ฟักองักรู สาํนกังานใหญ่

9209 474356 00246479 นาง  มทันียา   เชียวชาญ สาํนกังานใหญ่

9210 474364 00295664 นาย  สุทศัน์ชยั   อคัรธนกุล สาํนกังานใหญ่

9211 474372 00258428 นาย  พงศศ์กัดิ   เรืองขาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9212 474380 00251030 นาย  สยาม   วลัลิสุต กฟต.3 ยะลา

9213 474398 00256199 นาย  ประยกุต ์  โปร่งฟ้า กฟน.3 ลพบุรี

9214 474411 00247102 นาย  วชัระ   ปานชา้ง สาํนกังานใหญ่

9215 474437 00247116 นาย  รณกร   มโนเสงียม สาํนกังานใหญ่

9216 474445 00252854 น.ส.  สิริกุล   ขาววิจิตร สาํนกังานใหญ่

9217 474453 00251917 นาง  สกุลรัตน์   นิชรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

9218 474461 00260095 นาย  สิริวชิช ์  พรพนัธ์วชัรเดช สาํนกังานใหญ่

9219 474479 00251412 นาง  ปานสุดา   แอตาล กฟต.1 เพชรบุรี

9220 474487 00247293 นาย  สุวฒัน์ชยั   สูงวิริยะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9221 474495 00251903 นาง  นิรมล   เจริญเกียรตินิยม กฟต.1 เพชรบุรี

9222 474500 00255989 นาย  ชาญวฒิุ   กล่อมทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

9223 474518 00254210 นาย  ณฐันนัท ์  ไชยรุตม์ กฟต.1 เพชรบุรี

9224 474526 00249740 นาย  ทศพร   ทวาโรจน์ กฟก.3 นครปฐม

9225 474534 00249154 น.ส.  อรสม   สาํราญเกษ สาํนกังานใหญ่
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9226 474568 00290769 นาย  อคัคณฐั   ชยัโตษะ สาํนกังานใหญ่

9227 474576 00248035 น.ส.  ศิริรัตน์   มติัโก สาํนกังานใหญ่

9228 474584 00246097 นาง  ปูชิตา   วิธินนัทกิตต์ สาํนกังานใหญ่

9229 474607 00263534 นาย  ทวีป   ธรรมประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

9230 474615 00249554 นาย  ธเนศภิญโญ   อิศรางกูร ณ อยธุยา กฟฉ.3 นครราชสีมา

9231 474631 00248049 นาย  ไกลสรณ์   สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

9232 474649 00250670 นาย  บดี   ประชุมชน สาํนกังานใหญ่

9233 474657 00244027 น.ส.  รวมพร   สมจิตต์ สาํนกังานใหญ่

9234 474665 00262942 นาย  อธิคม   หิรัญรัตน์ กฟต.3 ยะลา

9235 474673 00249122 น.ส.  จิราภรณ์   เทียนไพฑูรย์ สาํนกังานใหญ่

9236 474681 00280776 นาย  สนัติภาพ   วงษศ์รี กฟน.3 ลพบุรี

9237 474699 00247475 นาง  อมรรัตน์   บุญหุ่น สาํนกังานใหญ่

9238 474704 00247857 นาย  คมจกัร   เจริญวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

9239 474712 00252868 นาย  เทพนรินทร์   รัตนปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

9240 474720 00256567 นาย  จรัญ   จนัทร์ติบ กฟน.1 เชียงใหม่

9241 474738 00269112 นาย  อมรชยั   นวมงาม กฟก.2 ชลบุรี

9242 474746 00247489 นาง  สุธิดา   ไต่วลัย์ สาํนกังานใหญ่

9243 474762 00246788 นาย  เอกดนยั   เขียวมา สาํนกังานใหญ่

9244 474770 00246801 นาย  สุขชยั   ชีรนรวนิชย์ สาํนกังานใหญ่

9245 474796 00251753 นาง  พิทยา   เวทยวี์ระพงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

9246 474801 00254715 นาง  อญัชลี   หิงสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

9247 474819 00251062 น.ส.  ปัทมา   งามกุลไกรศรี สาํนกังานใหญ่

9248 474827 00246247 นาย  จารุวชัร์   ดวงจิโน สาํนกังานใหญ่

9249 474835 00255793 น.ส.  ณฐัชานนัท ์  ทิพยป์ฐมาพร สาํนกังานใหญ่

9250 474843 00247843 น.ส.  เสาวณีย ์  จนัเผอืก สาํนกังานใหญ่
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9251 474851 00259056 นาง  วราพรรณ   วดักิจเจริญ สาํนกังานใหญ่

9252 474869 00251767 นาย  กูช้าติ   พรหมเงิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

9253 474877 00253923 นาย  จีรณินทร์   ทองดา กฟฉ.3 นครราชสีมา

9254 474885 00249877 นาง  ภคพสั   บวักนก สาํนกังานใหญ่

9255 474893 00250939 นาง  ปวญิณา   จิตตห์มนั สาํนกังานใหญ่

9256 474908 00252159 นาย  มรุพงคธ์ร   เกตุเวชช์ สาํนกังานใหญ่

9257 474924 00295337 นาย  กฤษกร   สุวรรณศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

9258 474932 00261928 นาง  จิตติอาภา   สืบมี กฟต.1 เพชรบุรี

9259 474940 00259751 นาย  ระพีพงษ ์  กลอนโคกสูง กฟฉ.3 นครราชสีมา

9260 474958 00251894 นาง  วรรณเพญ็   พวัศิริมิตร กฟต.1 เพชรบุรี

9261 474974 00322524 นาย  ปริญญา   เวชปรีชา สาํนกังานใหญ่

9262 474982 00252090 นาง  ธนัยนนัท ์  กองคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

9263 474990 00293571 นาย  ธวชัชยั   ตนัติมาภรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9264 475001 00365952 นาง  ศิริพร   ดิสถาพร กฟต.1 เพชรบุรี

9265 475019 00259010 นาง  สิริพร   มงคลสินธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

9266 475027 00251771 นาย  ดาํรงค ์  สาขา กฟฉ.3 นครราชสีมา

9267 475035 00297543 นาย  สมหมาย   ตนัติพนัธุ์ไชย กฟต.3 ยะลา

9268 475043 00252422 น.ส.  สิริกร   นาคพนัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

9269 475051 00252963 นาง  ปณิชา   สดใส กฟต.1 เพชรบุรี

9270 475069 00258046 น.ส.  ชุติมา   ไต่วลัย์ กฟต.1 เพชรบุรี

9271 475077 00255448 นาย  ธวชัชยั   บวับาน กฟต.1 เพชรบุรี

9272 475085 00255866 นาย  จกัรา   กวีวรากร สาํนกังานใหญ่

9273 475093 00419690 นาย  วรวฒิุ   สืบมี กฟต.1 เพชรบุรี

9274 475108 00255820 น.ส.  ฐิติรัตน์   ศรีแสงเงิน สาํนกังานใหญ่

9275 475124 00265322 นาย  ฉฐัเมศร์   ศุภกมลเสนีย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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9276 475132 00251430 นาง  พนชักร   เดชเพชร กฟต.1 เพชรบุรี

9277 475140 00258450 นาย  วิรัตน์   จงัโสพานิช กฟต.1 เพชรบุรี

9278 475158 00253896 นาง  โมทนีย ์  แกว้นิล กฟต.3 ยะลา

9279 475166 00271402 น.ส.  รพีพร   วรสหวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

9280 475182 00266455 นาย  บรมินทร์   ตงัอิทธิโภไคย กฟก.1 อยธุยา

9281 475190 00256676 น.ส.  ธนิยา   กาหลง กฟก.2 ชลบุรี

9282 475205 00261382 น.ส.  ณฐัพร   ปลอดโปร่ง สาํนกังานใหญ่

9283 475213 00254179 น.ส.  สุธาทิพย ์  ฤทธินาคา กฟก.1 อยธุยา

9284 475221 00254824 นาย  ยงยทุธ   เผอืกหอม กฟน.3 ลพบุรี

9285 475247 00281245 นาย  กมัพล   จกัรกา้นตง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9286 475255 00252313 นาย  รัฐธิพฒัน์   สว่างงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9287 475263 00275442 นาย  ดุรงคฤ์ทธิ   ตุ่นกลาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9288 475271 00253646 นาย  อาทิตย ์  พรหมกูล กฟฉ.1 อุดรธานี

9289 475289 00254351 นาย  ชาญชยั   ชมชืนดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

9290 475297 00267015 น.ส.  ศิริกร   โพธิอาํพล กฟฉ.1 อุดรธานี

9291 475302 00398979 นาย  ณฐัพล   เสมาชยั สาํนกังานใหญ่

9292 475310 00250498 น.ส.  ธีรานุช   สอนดี สาํนกังานใหญ่

9293 475328 00257440 นาย  บุณยฤทธิ   สุวรรณโสภา กฟก.3 นครปฐม

9294 475336 00255634 นาย  ภคัภณ   แกว้อุ่นเรือน กฟฉ.1 อุดรธานี

9295 475344 00253337 นาย  มูหามะ   สุหลง กฟต.3 ยะลา

9296 475352 00253450 นาย  การิม   บูงอสายู กฟต.3 ยะลา

9297 475360 00260322 นาย  พิเชษฐ์   โชติช่วง กฟต.3 ยะลา

9298 475386 00272044 นาย  ธีระวฒัน์   สืบจากหลา้ กฟก.1 อยธุยา

9299 475394 00249095 นาง  กฤดาภรณ์   โสมณวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

9300 475417 00248699 น.ส.  เพญ็พร   อุบลศรี กฟน.1 เชียงใหม่
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9301 475425 00259638 นาย  สุชาติ   ลอ้อุไร กฟน.3 ลพบุรี

9302 475433 00255616 นาย  เกียรติคุณ   ธาสุกรี กฟน.3 ลพบุรี

9303 475441 00254810 นาย  สุภชยั   โพธิโต กฟน.3 ลพบุรี

9304 475467 00256280 นาย  สมโชค   ภาณุมาศภิญโญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9305 475475 00255161 นาย  ศิวลกัษณ์   โคตรรักษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9306 475491 00256117 นาง  ศุภวรรณ   จนัทร์มณี กฟต.3 ยะลา

9307 475522 00286427 นาย  กิตติศกัดิ   ทอนฮามแกว้ สาํนกังานใหญ่

9308 475530 00252086 นาย  โกสินทร์   พรมปะ กฟก.1 อยธุยา

9309 475548 00283574 นาย  จีรศกัดิ   รักมิตร สาํนกังานใหญ่

9310 475556 00286918 นาย  ธีรยทุธ   โพธิไพจิตร สาํนกังานใหญ่

9311 475572 00287100 นาย  พิทยา   ปาละคะ สาํนกังานใหญ่

9312 475580 00272830 นาย  วฒันา   คาํทา สาํนกังานใหญ่

9313 475598 00272826 นาย  วิทยา   การุณยรัตน์ กฟน.2 พิษณุโลก

9314 475603 00269853 นาย  ศราวธุ   เกตุแยม้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9315 475629 00250870 นาย  ปฏิวติั   ทรัพยป์ระเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

9316 475637 00255361 นาย  พยงศกัดิ   ช่วยแดง กฟต.1 เพชรบุรี

9317 475645 00262142 นาย  พีรนนัท ์  จนัทร์ส่งแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

9318 475653 00262156 นาย  เพิมยศ   บุญลพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9319 475661 00252068 นาย  อนุวฒัน์   สุขเก่า กฟฉ.3 นครราชสีมา

9320 475679 00271775 นาย  โกวิทย ์  ปาละสาร กฟฉ.3 นครราชสีมา

9321 475687 00249427 นาย  เชาวนนท ์  จามนอ้ยพรม กฟฉ.1 อุดรธานี

9322 475695 00249431 นาย  ฐาปนพงศ ์  ชาลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9323 475700 00249386 นาย  ณตัติพงษ ์  ผลประเสริฐศรี กฟน.2 พิษณุโลก

9324 475718 00250884 นาย  ทรงคุณ   ทุมวนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9325 475726 00247948 นาย  ทวีวสัน์   จุลศรีเดชากลุ กฟก.3 นครปฐม
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9326 475734 00252513 นาย  พงศกร   ชูเลขา กฟก.3 นครปฐม

9327 475742 00249409 นาย  พิษณุ   อินทรชา กฟก.3 นครปฐม

9328 475750 00252222 นาย  พิสิฐพงษ ์  ปัดสาํราญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9329 475768 00249445 นาย  ภาณุวฒัน์   นอ้ยสาํราญ กฟน.3 ลพบุรี

9330 475776 00252145 นาย  ยศดนยั   สายสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9331 475784 00265459 นาย  ยทุธพล   บวัวดั กฟฉ.1 อุดรธานี

9332 475807 00247893 นาย  ชวลัพชัร   ทนัดร กฟน.1 เชียงใหม่

9333 475831 00247902 นาย  วฒันพงษ ์  สุขใจ กฟต.1 เพชรบุรี

9334 475849 00249368 นาย  วฒิุภทัร   หอมนวพล กฟต.3 ยะลา

9335 475857 00249372 นาย  วีระวฒัน์   เรืองสงัข์ กฟก.3 นครปฐม

9336 475865 00252218 นาย  กมลภทัร   ปัญจภทัรวรโชติ กฟก.1 อยธุยา

9337 475873 00247916 นาย  ศุภฤกษ ์  ปัญญากิจ กฟก.2 ชลบุรี

9338 475881 00247934 นาย  ศุภลกัษณ์   องัศิริ กฟก.3 นครปฐม

9339 475899 00248499 นาย  สมเจตน์   จิตเกษม กฟก.2 ชลบุรี

9340 475904 00247920 นาย  สมชัชา   สายแสงจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

9341 475912 00248508 นาย  สุกฤษณ์   แกว้ไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

9342 475920 00249413 นาย  สุรชาติ   เมืองมุงคุณ กฟฉ.1 อุดรธานี

9343 475938 00247970 นาย  อดิศร   สุวรรณไตร กฟฉ.1 อุดรธานี

9344 475946 00247984 นาย  อภิรมย ์  วิรัทธิโกวิท กฟก.3 นครปฐม

9345 475954 00249390 นาย  อรรณพ   แสงชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

9346 475962 00252181 นาย  อาณติั   อุดานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9347 475970 00250898 นาย  วิเศษ   ยอดสนิท กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9348 475996 00247952 นาย  ณฏัฐ ์  คงสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

9349 476015 00256276 นาย  พงศกร   วิทยาอุดมพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9350 476023 00284548 นาย  นาวนิ   จนัทร์สูน กฟต.1 เพชรบุรี
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9351 476031 00346681 นาย  ชยัวตัร์   ทาบึงกาฬ กฟน.2 พิษณุโลก

9352 476049 00254747 นาย  อนนัต ์  เล่นทศัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9353 476057 00256658 นาย  เฉลิมพงษ ์  ศิริวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9354 476073 00253319 นาย  สุขเกษม   วริศชยานนัท์ กฟก.3 นครปฐม

9355 476099 00253769 นาง  ภารดี   บูรณะ กฟต.3 ยะลา

9356 476104 00251076 น.ส.  ยถิูกา   เจียนระลึก สาํนกังานใหญ่

9357 476112 00313014 นาย  วิศิษฏ ์  ดีสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

9358 476120 00247966 นาย  บณัฑิต   ปานทว้ม กฟก.1 อยธุยา

9359 476138 00252890 น.ส.  สุรีย ์  กิตติโพธินนัท์ กฟต.1 เพชรบุรี

9360 476146 00256371 นาย  สุรเชษฐ์   นกแอนหมาน กฟต.3 ยะลา

9361 476154 00254856 นาง  อนุรัตน์   จินตนานนท์ สาํนกังานใหญ่

9362 476162 00256408 นาย  ชาญณรงค ์  วิเศษสิงห์ กฟก.3 นครปฐม

9363 476170 00256385 นาย  อรรถพล   ชโนวรรณะ กฟต.3 ยะลา

9364 476188 00252363 นาย  ถิรวสัส์   ดิลกรัตนตระกลู กฟก.2 ชลบุรี

9365 476196 00258355 นาย  ธวชั   อินสอน กฟก.2 ชลบุรี

9366 476201 00264508 นาย  สมพงษ ์  อินทร์อาํพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

9367 476219 00265295 น.ส.  สุนนัทม์าศ   มนัคงดี สาํนกังานใหญ่

9368 476227 00249695 นาย  ประสิทธิ   ทิพยมณฑา กฟก.3 นครปฐม

9369 476235 00249681 นาย  เอกฤทธิ   ดินดาํรงกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9370 476243 00249677 นาย  เอกสิทธิ   โยธารักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9371 476251 00251662 นาย  ชินวฒิุ   รวีอร่ามวงศ์ สาํนกังานใหญ่

9372 476269 00251094 นาย  พิเชษฐ   ทองบ่อ สาํนกังานใหญ่

9373 476285 00330915 นาย  ธนากร   วงศวิ์วฒัน์ สาํนกังานใหญ่

9374 476293 00251626 นาย  สุรพล   ปานเหลือง กฟก.3 นครปฐม

9375 476308 00259365 นาย  พีรวสั   สราวิช กฟก.2 ชลบุรี
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9376 476316 00272062 น.ส.  อญัวรรณ   พรพรหมรักษ์ สาํนกังานใหญ่

9377 476324 00263702 นาย  ณฐัพล   ศิริโพธิพนัธุ์กลุ กฟต.1 เพชรบุรี

9378 476332 00271561 นาย  วิรัช   วงัจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

9379 476340 00338145 น.ส.  อภิรดี   ธรรมสโรช สาํนกังานใหญ่

9380 476358 00266037 น.ส.  มธุริน   สุวุฒิกุล สาํนกังานใหญ่

9381 476366 00253573 น.ส.  วิชชุลดา   ชอบธรรม สาํนกังานใหญ่

9382 476374 00251644 นาย  ณฐัวฒิุ   สิริแสงสวา่ง สาํนกังานใหญ่

9383 476382 00257927 น.ส.  กานตม์ณี   สุทธิประภา กฟก.3 นครปฐม

9384 476390 00256153 นาย  เกษมศกัดิ   บุญชู สาํนกังานใหญ่

9385 476405 00364029 นาย  ไพฑูรย ์  ธาตุรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9386 476413 00295937 น.ส.  อริสรา   ธารีฉตัร สาํนกังานใหญ่

9387 476439 00255507 น.ส.  จีรวฒัน์   พริงพร้อม กฟต.1 เพชรบุรี

9388 476447 00253032 นาย  ทรงธรรม   เตจ๊ะ กฟน.1 เชียงใหม่

9389 476455 00251680 นาย  สรพงษ ์  เดียวสมบูรณ์ สาํนกังานใหญ่

9390 476463 00258955 นาย  พิษณุ   ยอดทอง กฟน.3 ลพบุรี

9391 476471 00278345 นาย  เสนาะ   โล่งสวา่ง กฟน.3 ลพบุรี

9392 476489 00265809 นาย  วฒันา   ตรองพาณิชย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9393 476497 00255311 นาย  ภาสกร   ภาสกานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9394 476502 00255466 นาย  เสถียร   ยทีอง กฟก.3 นครปฐม

9395 476510 00254874 นาย  ศกัดิชาย   แกว้สกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9396 476528 00252595 นาย  พนัรบ   ชินบุตร สาํนกังานใหญ่

9397 476536 00259729 นาย  ประมวล   สายพิมพ์ สาํนกังานใหญ่

9398 476544 00265936 นาย  ชรินทร์   ศรีเกตุ กฟน.2 พิษณุโลก

9399 476552 00258305 นาย  เกียรติศกัดิ   แกว้มณี กฟน.3 ลพบุรี

9400 476586 00254565 น.ส.  สุภาพร   ปลอดสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา
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9401 476594 00254765 นาย  รวิภาส   ไกรยรูเสน กฟฉ.3 นครราชสีมา

9402 476609 00256549 นาย  ภาณุมาศ   ไชยคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9403 476625 00258000 นาง  ดวงพร   ลกัษณะโต กฟก.2 ชลบุรี

9404 476633 00262615 นาง  สุนิสา   ขวญัทอง กฟน.3 ลพบุรี

9405 476641 00258696 นาย  ศราวธุ   ชุมพินิจ กฟต.1 เพชรบุรี

9406 476659 00327360 นาย  สงกรานต ์  ทิพยพิ์นิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9407 476667 00272753 นาย  เจษฎา   เพชรรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9408 476675 00253296 นาย  ภวิน   ลีระพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

9409 476683 00256303 น.ส.  ธญัภา   ชยักุลเทวินทร กฟก.1 อยธุยา

9410 476691 00258555 น.ส.  ปภสัรินทร์   สิงห์จาํนงค์ สาํนกังานใหญ่

9411 476706 00260877 น.ส.  วิราภรณ์   ปานเหงา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

9412 476714 00261419 นาง  ชนมพิ์ชา   แสงอรุณ สาํนกังานใหญ่

9413 476722 00263798 น.ส.  นยันา   จิตรคาํ กฟต.1 เพชรบุรี

9414 476730 00287823 นาย  ณรงคช์ยั   ลิมเศรษฐกานต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9415 476748 00249859 นาย  ณฐัวฒิุ   เนียมหอม กฟก.1 อยธุยา

9416 476756 00266091 น.ส.  กิตติยา   เอียมแกว้ สาํนกังานใหญ่

9417 476764 00254779 นาย  อคัรพล   นิติศร กฟฉ.3 นครราชสีมา

9418 476772 00255111 นาย  กรนิพฒัน์   ราชเสนา สาํนกังานใหญ่

9419 476780 00274682 นาง  สุวิภา   กิตติธนพิศาล กฟน.1 เชียงใหม่

9420 476798 00262510 นาย  กิตติคุณ   จนัทร์ทอง กฟก.2 ชลบุรี

9421 476811 00261091 น.ส.  ศุภมาส   เจนเจริญกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9422 476829 00411010 นาย  อาณติั   พลเสน กฟก.3 นครปฐม

9423 476837 00258741 นาย  อนุวฒัน์   แนวโนนทนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

9424 476853 00251571 น.ส.  อาริยา   ฉิมพาลี กฟต.1 เพชรบุรี

9425 476861 00254242 นาย  สุทธิชยั   อินนาวา กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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9426 476879 00263734 นาง  ปิยะภา   มณีโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9427 476887 00256258 นาย  พฒันา   เจริญแสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9428 476895 00261623 นาย  มงคลชยั   ฉายาประเสริฐพร กฟก.3 นครปฐม

9429 476918 00343283 น.ส.  วชัรวลัย ์  บุญเลิศ กฟต.1 เพชรบุรี

9430 476926 00257236 นาย  วีระวิชญ ์  สินธพานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

9431 476934 00273854 น.ส.  มณฑณฐั   วงศาโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

9432 476942 00260609 นาย  พิสยัสิทธิ   ขวญัเมือง กฟก.1 อยธุยา

9433 476950 00262033 นาย  เอกชยั   แสนใจวฒิุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9434 476968 00263716 นาย  สมฤทธิ   อาจลออ กฟต.1 เพชรบุรี

9435 476976 00257618 นาย  สายชล   จึงเจริญ กฟก.3 นครปฐม

9436 476992 00257604 นาย  อนุภาพ   สุขสบาย กฟก.3 นครปฐม

9437 477003 00258278 นาย  ธนะพิพฒัน์   โปตะวณิชเจริญ สาํนกังานใหญ่

9438 477029 00257595 นาย  สุรินทร์   คิวเทียง กฟก.3 นครปฐม

9439 477037 00254224 นาย  ธราพงษ ์  สุภทัรประทีป กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9440 477045 00254133 นาง  ลดัดาวลัย ์  วงศสุ์คนธนิตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9441 477053 00266396 นาย  ปิยานุรักษ ์  สมบูรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

9442 477061 00260881 นาง  มยรุา   ศรีอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

9443 477079 00268075 นาง  อภิชยา   ชูบดินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

9444 477095 00298703 นาย  รชต   สุขตาไชย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9445 477118 00253173 นาง  พชัรี   เรืองมา สาํนกังานใหญ่

9446 477126 00260104 น.ส.  เกศินี   เลาหเจริญสมบติั สาํนกังานใหญ่

9447 477142 00254010 นาย  พรเทพ   ตนัประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

9448 477150 00257254 นาย  พิชยั   กองทอง กฟต.3 ยะลา

9449 477168 00257395 นาย  วฒิุพงษ ์  พฒันอุกฤษ กฟก.2 ชลบุรี

9450 477176 00256880 นาย  รักษพ์ล   คงแสง กฟน.3 ลพบุรี
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9451 477184 00370236 นาย  อภิสิทธิ   อินทาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

9452 477192 00262251 นาย  ไพโรจน์   สุขคุณานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

9453 477215 00258987 นาย  ประสิทธิ   ทพัซา้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

9454 477223 00262279 นาย  ณฐันนัท ์  อรุณถาวร กฟน.3 ลพบุรี

9455 477231 00252531 นาย  นเรนทร์   ผลเนตร กฟน.3 ลพบุรี

9456 477249 00255648 นาย  ณฐัพล   เชือเพง็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9457 477257 00255652 นาย  ชยันิรุทธิ   เชือประทุม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9458 477265 00261128 นาย  ณรงค ์  สุขกวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9459 477273 00261100 นาย  สุรพล   บุญประดบั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9460 477299 00259547 นาย  อิทธิพล   ทวีพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9461 477304 00259301 นาย  สรศกัดิ   ศรีโสภาพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9462 477312 00261732 นาย  พงศพ์ฤทธิ   แสนยอดคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9463 477320 00259329 น.ส.  บงกช   ณ นคร สาํนกังานใหญ่

9464 477338 00259183 น.ส.  ปิยาภรณ์   โภชนสมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

9465 477346 00257654 นาง  ธนวรรณ   ใจดี กฟก.1 อยธุยา

9466 477354 00272585 นาง  จตุพร   ภกัดีรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

9467 477362 00264249 วา่ที ร.ท.  สุวฒัน์   ชาวนัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

9468 477401 00257977 นาง  ปิยพร   คงคุม้ กฟน.1 เชียงใหม่

9469 477427 00258387 น.ส.  อรอุษา   ศกัดิพนา กฟก.3 นครปฐม

9470 477435 00283629 น.ส.  รัชนี   วริิยะวฒันะ กฟก.3 นครปฐม

9471 477451 00294931 นาย  ผดุงศกัดิ   เนตรหาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9472 477477 00258941 นาย  ตระการ   วรานุสนัติกุล กฟน.3 ลพบุรี

9473 477485 00255143 นาง  มลิวรรณ   เทพรักษ์ สาํนกังานใหญ่

9474 477493 00259779 นาย  ไชยพฒัน์   ใจบรรทดั กฟน.1 เชียงใหม่

9475 477508 00283910 น.ส.  อญัชลี   เกียรติอมรเวช กฟก.3 นครปฐม
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9476 477516 00263366 นาย  วีรชน   สุทธิโยค กฟต.1 เพชรบุรี

9477 477524 00262306 นาย  ศุภชยั   ขนุจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9478 477532 00263970 นาย  ยทุธนา   พูลสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9479 477540 00258573 นาย  สมชาย   สอแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9480 477558 00260140 นาย  ธีรพล   จินตะเวช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9481 477566 00259492 นาย  วิทยา   ธารายศ กฟต.3 ยะลา

9482 477574 00259474 นาย  พิเชฐ   ชุมแสง กฟต.3 ยะลา

9483 477582 00259460 นาย  อภิชาติ   สุวรรณวงศ์ กฟต.3 ยะลา

9484 477590 00259488 นาย  รักษพ์ล   ทองมา กฟต.3 ยะลา

9485 477605 00254315 นาง  ภทัราพร   กิติภูมิธนิน สาํนกังานใหญ่

9486 477613 00263398 นาย  ชยัรัตน์   แซ่เนียว สาํนกังานใหญ่

9487 477621 00258973 นาย  มงคล   คาํมี กฟฉ.1 อุดรธานี

9488 477639 00261223 นาย  สกลุชยั   คุม้ยา กฟฉ.1 อุดรธานี

9489 477647 00257131 นาย  รัฐภูมิ   ศรีอาํนวย กฟฉ.1 อุดรธานี

9490 477655 00257040 นาย  เอกชยั   ฉนัธนาภคั สาํนกังานใหญ่

9491 477671 00263902 น.ส.  ธญัญามาศ   ศศิบุญยรัตน์ กฟต.3 ยะลา

9492 477689 00290319 นาย  เอกสิทธิ   ไหมดี กฟต.1 เพชรบุรี

9493 477697 00255498 นาย  วโรคม ์  อินทรสมหวงั กฟต.1 เพชรบุรี

9494 477702 00259888 นาย  อภินนัท ์  พรหมม่วง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9495 477710 00255325 นาง  มนนภา   สินเจริญกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9496 477728 00292361 นาย  ปิยะ   บุญลือ กฟต.1 เพชรบุรี

9497 477744 00257836 นาย  สมประสงค ์  มณีโชติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9498 477752 00267065 นาย  บุญสืบ   จารุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

9499 477760 00254797 น.ส.  พรชนก   มลธุรัช สาํนกังานใหญ่

9500 477778 00256626 นาย  นพพร   เทียนนิมิตดาํรง กฟฉ.3 นครราชสีมา
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9501 477794 00258769 น.ส.  อารียา   บรรทดัฐาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9502 477809 00261073 นาง  อมัพร   จาตุรนตล์กัษณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9503 477817 00268170 นาย  ปฏิเวธ   เขียนวงศ์ กฟน.3 ลพบุรี

9504 477825 00258319 นาย  เกรียงไกร   ระแบบเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

9505 477833 00271052 นาย  จิรภทัร   วฒันะบุตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

9506 477841 00266023 น.ส.  นนัทวรรณ   สุภสิทธิ สาํนกังานใหญ่

9507 477859 00261087 นาง  จงจิตร   เภรีวคิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9508 477867 00268348 นาย  ชยัชนะ   เอืออารียสิ์นสุข กฟก.2 ชลบุรี

9509 477875 00257668 น.ส.  ศิริวิมล   ศรีสกลุ กฟก.2 ชลบุรี

9510 477883 00265972 นาย  วชัรพล   ไววอ่งกิจการ กฟก.2 ชลบุรี

9511 477891 00279478 น.ส.  สุภาวดี   ทิพยท์วีชยั สาํนกังานใหญ่

9512 477906 00261055 นาง  จารุณี   สารานพคุณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9513 477914 00260695 นาย  ศานิต   สมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

9514 477922 00256412 นาย  เสด็จ   ใบหมาด กฟต.3 ยะลา

9515 477930 00257886 นาย  นิวฒัน์   ทศันิยม กฟก.3 นครปฐม

9516 477948 00256103 นาย  ภากรณ์   จิตตพงศ์ กฟต.3 ยะลา

9517 477956 00264526 นาย  สุรวฒิุ   บุนนาค กฟก.3 นครปฐม

9518 477964 00257331 น.ส.  ทศันาวลยั   ดงักอ้ง กฟต.1 เพชรบุรี

9519 477972 00257181 นาง  ขวญัฤดี   เกตุนรินทร์ กฟก.3 นครปฐม

9520 477980 00264308 นาย  อภิสิทธิ   ผิวนวล กฟก.3 นครปฐม

9521 478009 00258032 นาง  รังศิมา   เพ่งผดุผอ่ง กฟต.1 เพชรบุรี

9522 478017 00263570 นาง  แสงระวี   พุทธรักษ์ กฟต.3 ยะลา

9523 478025 00259351 นาย  วสนัต ์  เรือนทอง กฟก.1 อยธุยา

9524 478033 00260295 น.ส.  สินี   เจริญศิริพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9525 478041 00258773 นาง  ปิยวรรณ   ลิมเศรษฐกานต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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9526 478059 00263889 นาง  ศรีกนกอร   แกว้บูชา กฟต.1 เพชรบุรี

9527 478067 00273840 นาง  อรวรรณ   ด่านราชยัมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

9528 478075 00284643 นาย  กิติศกัดิ   พึงไพฑูรย์ กฟก.1 อยธุยา

9529 478083 00259315 นาย  ชิติ   เขจรนนัทน์ กฟก.1 อยธุยา

9530 478106 00255416 นาย  สรวศิ   รัตนพิไชย สาํนกังานใหญ่

9531 478114 00265831 นาย  มาโนชญ ์  ปะวารี กฟก.1 อยธุยา

9532 478122 00265845 นาย  ปิยะ   สงัขแ์กว้ กฟก.1 อยธุยา

9533 478130 00264871 นาย  กลุชาติ   ภกัดิกาญจนจินดา กฟฉ.3 นครราชสีมา

9534 478148 00264853 นาย  ปิยเทพ   โสตรุดร กฟฉ.3 นครราชสีมา

9535 478156 00262401 นาย  สนัติ   มีแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9536 478172 00259442 นาย  กริช   นรัฐกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9537 478180 00259783 นาย  พิระ   วรรณพฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9538 478203 00259456 นาย  อดิศร   งามปัญญา กฟฉ.3 นครราชสีมา

9539 478211 00263116 นาย  คมกริช   หล่อเรืองศิลป์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9540 478229 00256630 นาย  จีระวฒัน์   รังคะวตั กฟฉ.3 นครราชสีมา

9541 478237 00264071 นาย  พีระศกัดิ   ฆอ้งทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9542 478245 00274105 นาย  อรรถชยั   ขวญัทิพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9543 478253 00274096 นาย  สนัติ   กศุลชู กฟฉ.3 นครราชสีมา

9544 478261 00273818 นาย  สมชาติ   ฉลองโพธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9545 478279 00256812 นาย  วรวิทย ์  วอ่งธนาการ สาํนกังานใหญ่

9546 478287 00263316 นาย  มณฑล   พุชประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

9547 478295 00261069 นาย  สิทธาพงศ ์  เสนพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9548 478300 00259810 นาย  กญัจน์   วงศวิ์วฒัน์ สาํนกังานใหญ่

9549 478318 00261764 น.ส.  ปลิดา   หมืนศกัดา สาํนกังานใหญ่

9550 478342 00266978 นาย  อานนท ์  รอดรักษา สาํนกังานใหญ่
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9551 478350 00266291 นาย  วีรศกัดิ   พิพฒัน์กลุชาติ สาํนกังานใหญ่

9552 478368 00266300 นาย  วฒันา   ชุษณะทศัน์ สาํนกังานใหญ่

9553 478376 00285562 นาย  มานะ   ปฐมาขจรพงศ์ สาํนกังานใหญ่

9554 478384 00260518 นาย  นคร   พุทธสรณ์ กฟก.1 อยธุยา

9555 478392 00259133 น.ส.  ภทัรดาลิน   เยน็มนัคง สาํนกังานใหญ่

9556 478407 00259997 นาย  ปริญญา   มะลิ กฟต.1 เพชรบุรี

9557 478423 00263370 นาย  สนัติ   ขาวยิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9558 478449 00260613 นาย  ธีรศกัดิ   ประยรูพนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

9559 478457 00260122 น.ส.  รัชดาพร   อามสมัฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

9560 478465 00267633 น.ส.  ยมุนา   จิตตโ์กมุท กฟก.2 ชลบุรี

9561 478473 00256244 น.ส.  รัชดา   ตนับุญเฮง กฟน.1 เชียงใหม่

9562 478481 00261332 น.ส.  กรัสวนั   เกษมศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9563 478499 00256799 น.ส.  ชวลันาถ   นาคฉาํ สาํนกังานใหญ่

9564 478504 00256999 นาง  พรนภา   ศรีเพญ็ สาํนกังานใหญ่

9565 478512 00267588 นาย  ไอศูรย ์  จนัทร์สวา่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

9566 478520 00270492 นาย  จาํนงค ์  บุญแต่ง กฟก.2 ชลบุรี

9567 478538 00261950 นาย  ธีระ   ไชยมาก กฟก.2 ชลบุรี

9568 478546 00273018 นาย  ธนยั   โพธิมณี กฟก.2 ชลบุรี

9569 478554 00261500 นาย  พรอนนัต ์  ยมิแยม้ กฟน.3 ลพบุรี

9570 478562 00257727 นาย  ธนทตั   ธรรมพิทกัษ์ สาํนกังานใหญ่

9571 478570 00273872 นาย  ธีรเศรษฐ ์  คา้สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

9572 478588 00258896 นาง  หทยัลกัษณ์   คาํบุญเรือง สาํนกังานใหญ่

9573 478596 00258878 นาง  เสาวลกัษณ์   กลุละวณิชย์ สาํนกังานใหญ่

9574 478601 00258882 นาง  จิรภฏัร์   ทรัพยป์ระเสริฐ สาํนกังานใหญ่

9575 478619 00257036 นาง  ดาราวรรณ   พรหมกสิกร สาํนกังานใหญ่
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9576 478627 00264312 นาย  พิบูลย ์  บุณยเลขา กฟก.3 นครปฐม

9577 478635 00255511 น.ส.  กชนนัท ์  นพพิมาน สาํนกังานใหญ่

9578 478643 00258155 น.ส.  อจัฉรา   เพมิทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

9579 478669 00333563 นาย  พรศกัดิ   พรจตุัรพกัตร์ สาํนกังานใหญ่

9580 478677 00274450 นาย  ภุชงค ์  โสมทศัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

9581 478685 00260336 น.ส.  ธนวรรณ   วิเชียรวฒันาการ กฟต.3 ยะลา

9582 478693 00263407 น.ส.  ภิญญา   ประทุมวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

9583 478708 00263893 นาย  ชยัณฐัพน   พฒันทรัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

9584 478716 00281536 นาย  ณฐัพงษ ์  สินไชย กฟต.1 เพชรบุรี

9585 478724 00259042 น.ส.  สรณรมย ์  ตุย้เจิม สาํนกังานใหญ่

9586 478732 00260536 น.ส.  ชนิดาภา   กาํแพงแกว้ กฟก.3 นครปฐม

9587 478758 00259979 นาย  ยทุธศกัดิ   สมัมาพจน์ กฟน.3 ลพบุรี

9588 478766 00262479 นาย  ธนาธาร   ประเสริฐสุข กฟน.3 ลพบุรี

9589 478782 00264021 นาย  กวินพฒัน์   ธนากิจเกรียงไกร สาํนกังานใหญ่

9590 478790 00269962 นาย  สุรเกียรติ   สารานพคุณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9591 478805 00267160 นาย  ศรายทุธ   เดชาฤทธิ กฟก.3 นครปฐม

9592 478813 00260304 น.ส.  กมลทิพย ์  เรืองขนาบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9593 478839 00261932 นาย  สมภพ   รัมมะภาพ กฟก.1 อยธุยา

9594 478847 00261946 นาย  ธีรพล   พูลใจ กฟก.1 อยธุยา

9595 478855 00267051 นาย  ณฐันยั   ธารีสืบ กฟก.1 อยธุยา

9596 478863 00267615 นาย  ศิริพงษ ์  ทองจรัส กฟก.1 อยธุยา

9597 478889 00274446 นาย  ชยัวฒัน์   ปุพมาศ กฟต.1 เพชรบุรี

9598 478897 00261641 นาย  วรวฒิุ   แกว้วารี กฟต.1 เพชรบุรี

9599 478910 00261637 นาย  ยทุธนา   อินพนัทงั กฟต.1 เพชรบุรี

9600 478928 00355987 นาง  นลินรัตน์   เกตุทะเล กฟต.1 เพชรบุรี
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9601 478936 00263489 นาง  นนัทพร   ภกัดีประเสริฐสุข กฟก.1 อยธุยา

9602 478944 00271434 น.ส.  ภิญญาพร   อินทรศิริ สาํนกังานใหญ่

9603 478978 00270860 นาย  วิษณุ   เหลืองอร่าม กฟต.1 เพชรบุรี

9604 478994 00266196 นาย  นรินทร์   กิจเจริญวรากุล กฟก.2 ชลบุรี

9605 479005 00261314 นาง  สลกัจิต   เจริญสุข กฟก.2 ชลบุรี

9606 479013 00265009 นาง  จีรภา   นาวาพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9607 479021 00263320 นาย  เค   ศรีปราชญ์ กฟก.1 อยธุยา

9608 479047 00273727 นาย  ยคุนธร   เดชพิทกัษ์ กฟก.2 ชลบุรี

9609 479055 00258496 นาง  ภสัชา   ศรีฟ้า สาํนกังานใหญ่

9610 479063 00261514 นาย  สุวิทย ์  เอียมสาํอางค์ กฟก.1 อยธุยา

9611 479071 00261564 นาย  สืบสกุล   รัศมีดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

9612 479089 00261550 นาย  กฤษณะ   ทองมณี กฟก.1 อยธุยา

9613 479097 00305996 น.ส.  ดวงพร   เนาวนติั กฟต.1 เพชรบุรี

9614 479102 00261287 นาย  รุ่งธรรม   เดชสุภา กฟก.2 ชลบุรี

9615 479110 00267192 น.ส.  กนัยวิ์ตรา   รุจจิรานุวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

9616 479136 00293717 นาย  กร   สุพรรณโรจน์ สาํนกังานใหญ่

9617 479144 00294854 นาง  กนกพร   ธนะกิจรุ่งเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

9618 479152 00260922 นาย  อนุกุล   พรมบุตร กฟก.1 อยธุยา

9619 479160 00260918 นาย  ธีรภทัร   สิมมา กฟก.1 อยธุยา

9620 479178 00260904 นาย  พนม   จนัทวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

9621 479186 00268261 นาย  พร้อมพงศ ์  สุยอย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9622 479194 00275292 นาย  เกรียงศกัดิ   วิจิตรกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

9623 479209 00260390 น.ส.  กานตสิ์นี   แสงมณี สาํนกังานใหญ่

9624 479233 00417175 นาย  วีระเดช   ช่วยชูหนู กฟต.1 เพชรบุรี

9625 479259 00280544 นาย  ชยัวฒัน์   งามสมโสด กฟก.1 อยธุยา
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9626 479275 00264421 นาย  คงกฤช   ขวญัทอง กฟน.3 ลพบุรี

9627 479291 00271911 นาย  วิทยา   จนัทร์สุรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9628 479306 00264253 นาย  คธาวธุ   ผดุงกมล กฟฉ.1 อุดรธานี

9629 479330 00269671 นาย  นพศร   ฉตัรภิญญาคุปต์ กฟก.3 นครปฐม

9630 479348 00260590 นาย  ราชนัย ์  วฒัพจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9631 479356 00285685 นาง  สุรียพ์ร   สุทธิไชยากุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

9632 479364 00263025 นาย  แผน่ดิน   ชินเชษฐ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9633 479372 00282332 นาย  อุทยั   ตนัตรานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

9634 479398 00273509 นาย  วิสูตร   จนัทร์นิล กฟก.1 อยธุยา

9635 479411 00262556 นาย  สุทธินนัท ์  เกียรติไพบูลย์ กฟก.1 อยธุยา

9636 479429 00275397 นาย  เสริมชยั   จารุวฒันดิลก สาํนกังานใหญ่

9637 479437 00275038 นาย  กอ้งเกียรติ   เมฆอคัฆกรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

9638 479445 00265172 นาย  มโน   แยม้รัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

9639 479453 00277571 นาย  ธนะวฒัน์   วฒันปักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9640 479461 00261982 นาย  พธัณกร   ณ พทัลุง กฟก.3 นครปฐม

9641 479479 00277717 นาง  สุจิตรา   บุญโต กฟก.3 นครปฐม

9642 479487 00262538 นาง  มะลิ   พรรคทิง กฟก.3 นครปฐม

9643 479495 00261378 น.ส.  สุรีพร   เซียงคิว สาํนกังานใหญ่

9644 479500 00263211 นาย  ดาวุธ   สุวรรณโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

9645 479518 00267201 นาย  โสภา   หมืนพล กฟก.2 ชลบุรี

9646 479534 00262483 นาย  นิมิตต ์  วงักานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

9647 479542 00266441 นาย  อนุชา   อยูภิ่รมย์ กฟน.3 ลพบุรี

9648 479550 00265740 นาย  ธนบดี   ฮะขนัหมาก กฟน.3 ลพบุรี

9649 479568 00268061 นาย  ชชัวาลย ์  พุกเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

9650 479576 00263425 นาย  ธรรมรัตน์   ดว้งนคร กฟน.3 ลพบุรี
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9651 479584 00262992 วา่ที ร.ต.  รัชภูมิ   กินูญ กฟน.3 ลพบุรี

9652 479592 00262338 นาย  จิรภูมิ   อินทร์ชูศรี กฟน.3 ลพบุรี

9653 479607 00262324 นาย  ศุภชยั   ลอ้มไล้ กฟน.3 ลพบุรี

9654 479615 00262342 นาย  ชชัชยั   ประดบัวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

9655 479623 00262451 นาย  วิศเวศ   เรืองขาํ กฟน.3 ลพบุรี

9656 479631 00264203 นาย  พรพิสิษฐ์   ลาํเพาพงศ์ สาํนกังานใหญ่

9657 479649 00425348 นาย  ธีรชยั   สว่างวารี กฟต.3 ยะลา

9658 479657 00426312 นาง  ตวงพร   งามเกษมทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

9659 479665 00262192 นาย  ยงยทุธ   ประยรู สาํนกังานใหญ่

9660 479673 00263784 นาง  นนัทลกัษณ์   เกษทอง สาํนกังานใหญ่

9661 479681 00260663 นาง  ดุจดาว   ปุ้ยพนัธวงศ์ สาํนกังานใหญ่

9662 479699 00267774 น.ส.  พรเพญ็   พงศช์ยัประทีป สาํนกังานใหญ่

9663 479704 00264126 นาย  อาคม   ลิมประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

9664 479712 00273690 นาย  ชาคร   บุญเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

9665 479720 00279632 นาย  สรรคช์ยั   พรหมสุวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9666 479738 00268225 นาย  ปราโมทย ์  พิมพส์าร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9667 479746 00269617 นาย  เสกสรร   สุริโย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9668 479754 00270838 นาย  นพรัตน์   ดาราคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9669 479762 00269603 นาย  พรเทพ   วฒิุพรหม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9670 479770 00262497 นาย  ปกรณ์   ศรีสมัพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9671 479788 00262988 นาย  บณัฑิต   โสดาบรรลุ์ สาํนกังานใหญ่

9672 479801 00262097 นาย  วิจกัร   บาํรุงการ กฟก.2 ชลบุรี

9673 479819 00259642 นาย  วรอรรถ   เรืองแข กฟฉ.3 นครราชสีมา

9674 479843 00268857 นาย  มานพ   ใจคง กฟก.1 อยธุยา

9675 479851 00383077 น.ส.  วิลาสินี   วิเชียรชิต กฟก.3 นครปฐม
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9676 479877 00275747 นาง  อรพินท ์  เปรินกุล กฟต.1 เพชรบุรี

9677 479885 00264530 นาย  วิโรจน์   เม่งพดั กฟต.1 เพชรบุรี

9678 479893 00262188 นาง  มณธิชา   จีระไกรโสธร สาํนกังานใหญ่

9679 479916 00271234 นาย  ศุภโชค   เป้าคาํศรี กฟก.3 นครปฐม

9680 479932 00264130 นาย  ชชัชยั   ทนับาํรุง กฟน.3 ลพบุรี

9681 479940 00264944 น.ส.  กชกมล   หวงัศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

9682 479958 00272076 นาย  ศกัดิศิริ   คาํสุพรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

9683 479966 00265059 นาย  ทกัษพจน์   เทียนสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

9684 479974 00265063 นาย  เพิมพล   ตน้โพธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

9685 479982 00265077 วา่ที ร.ต.  อภิเดช   จนัทร์สวา่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

9686 480006 00268889 นาย  จุมพล   ไชยบิน สาํนกังานใหญ่

9687 480014 00280271 นาย  ณฐัพงศ ์  โพธิพรต กฟน.2 พิษณุโลก

9688 480022 00268893 นาย  นิยม   พรหมประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

9689 480030 00268902 นาย  บณัฑิต   เพียดา สาํนกังานใหญ่

9690 480048 00277767 นาย  พงศกร   วงัคะฮาด สาํนกังานใหญ่

9691 480056 00263998 นาย  วรพจน์   ฉลาดลพ สาํนกังานใหญ่

9692 480064 00264003 นาย  วิทยา   เชือสิงห์ สาํนกังานใหญ่

9693 480080 00263639 นาย  พีระยทุธ   อุนะพาํนกั กฟก.1 อยธุยา

9694 480098 00262592 นาย  ณรงค ์  วุฒิกิจจาทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

9695 480103 00266728 นาย  จตัุพร   ยงิขจร กฟฉ.3 นครราชสีมา

9696 480111 00273036 น.ส.  ชลลดา   ม่วงแกว้ กฟก.3 นครปฐม

9697 480129 00269594 นาย  ภาณุรักษ ์  ป้องภยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9698 480137 00268239 นาย  อนุชา   โคตรรักษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9699 480153 00262201 นาง  อรพร   อิงคนนัท์ สาํนกังานใหญ่

9700 480161 00275856 นาย  เพทาย   ประเสริฐจิตร์ กฟต.1 เพชรบุรี
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9701 480179 00266732 นาย  ณรงคว์ิทย ์  สุขเพง็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9702 480195 00266855 นาย  เกรียงเดช   โกมาร กฟน.3 ลพบุรี

9703 480218 00261023 นาย  เปรมอนนัต ์  จายะศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

9704 480226 00261855 นาย  ศุภชยั   โคตรสงัข์ กฟก.2 ชลบุรี

9705 480242 00264635 นาย  ณฐัพงศ ์  สุขประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

9706 480250 00265881 นาย  ณฐัพงศ ์  เดชดี กฟต.3 ยะลา

9707 480268 00261796 นาย  ณฐัพล   วฒิุยา กฟก.2 ชลบุรี

9708 480276 00266869 นาย  ณฐัวฒิุ   ทบัวสุธากุล กฟน.3 ลพบุรี

9709 480284 00274969 นาย  ทศพล   อินทสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

9710 480292 00261978 นาย  ทศันะ   พงศนุ์รักษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9711 480307 00291583 นาย  ธนชยั   ขาวสงัข์ กฟต.3 ยะลา

9712 480315 00263952 นาย  ธนาวฒิุ   ป้องคาํ กฟน.2 พิษณุโลก

9713 480323 00261687 นาย  ธีรวฒัน์   กองแสนสี กฟฉ.3 นครราชสีมา

9714 480331 00261673 นาย  ธีรวฒัน์   เฉลิมรูป กฟก.2 ชลบุรี

9715 480349 00263075 นาย  นพพล   ยมิละมา้ย กฟก.1 อยธุยา

9716 480357 00261669 นาย  นิติ   กลีบเมฆ กฟก.2 ชลบุรี

9717 480365 00261823 นาย  เนตรชนก   เหงา้ละคร กฟฉ.1 อุดรธานี

9718 480373 00262065 นาย  ปรัชญา   ทองรอด กฟก.3 นครปฐม

9719 480404 00262847 นาย  มงคล   ฝ่ายขนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

9720 480412 00261819 นาย  มนตรี   เส็งหนองแบน กฟน.2 พิษณุโลก

9721 480420 00261841 นาย  มานพ   ยงัแช่ม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9722 480438 00271143 นาย  ยงยทุธ   ขาํคาํไพ กฟก.1 อยธุยา

9723 480446 00261996 นาย  ร่มศิริ   เสียงใส กฟน.1 เชียงใหม่

9724 480454 00282182 นาย  วฒิุพงษ ์  สมถวิล กฟก.1 อยธุยา

9725 480462 00261887 นาย  วรวฒิุ   แกว้หาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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9726 480470 00261900 นาย  ศรนรินทร์   แหลมคม กฟก.1 อยธุยา

9727 480488 00262851 นาย  ศรายทุธ์   เภารัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

9728 480501 00259951 นาย  สราวฒิุ   สุขมา กฟน.2 พิษณุโลก

9729 480519 00262960 นาย  สญัชยั   ลดัดาเถาว์ กฟน.3 ลพบุรี

9730 480527 00365548 นาย  สิริศกัดิ   คงไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9731 480535 00261691 นาย  สุชานนท ์  โคจาํนง กฟฉ.1 อุดรธานี

9732 480543 00261891 นาย  สุทธิโชค   บุญลกัษณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9733 480551 00262047 นาย  สุริยาวธุ   บุญแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9734 480569 00267897 นาย  สุวิชา   โสกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

9735 480577 00277921 นาย  สุวิทย ์  เจริญศรี กฟน.2 พิษณุโลก

9736 480585 00276989 นาย  โสรชยั   นุย้กุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9737 480593 00263061 นาย  หฤษฎ ์  ปานสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

9738 480608 00261837 นาย  อรรถชาติ   ธิราช กฟน.1 เชียงใหม่

9739 480616 00262051 นาย  เอกลกัษณ์   ทาทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

9740 480624 00263261 นาย  อดิศร   เงินสอาด สาํนกังานใหญ่

9741 480632 00356842 นาย  ศึกษิต   ศรีพิชญพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

9742 480640 00266491 นาย  ยทุธนา   วงศก์มลาไสย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9743 480658 00266514 นาย  อาวธุ   สุขโชติ กฟต.3 ยะลา

9744 480666 00266500 นาย  วีระศกัดิ   ยาวะโนภาส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9745 480674 00267374 นาย  ณฐักานต ์  กาญจนกาํเนิด กฟก.1 อยธุยา

9746 480682 00265372 นาย  ยงิยง   ชูสุพฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

9747 480705 00265895 น.ส.  พรรณทิพา   อินทรัตน์ สาํนกังานใหญ่

9748 480713 00099167 วา่ที ร.ต.  สุเมต   สุวรรณพรหม สาํนกังานใหญ่

9749 480739 00286813 น.ส.  พรทิพา   สร้างคอมพฒันา กฟฉ.1 อุดรธานี

9750 480747 00262956 นาย  จรัล   ตงัวงศชู์เกตุ สาํนกังานใหญ่
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9751 480763 00264958 นาย  ปรัชญา   จีนขาวขาํ กฟต.1 เพชรบุรี

9752 480771 00264194 น.ส.  วิจิตรา   ธีระรัตน์ สาํนกังานใหญ่

9753 480789 00263948 นาย  นวพนัธ์   ชาติกานนท์ สาํนกังานใหญ่

9754 480797 00285003 นาย  ศดานนท ์  พร้อมเพรียง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9755 480802 00269376 นาย  เกรียงไกร   รอดงาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9756 480810 00266964 นาย  โกสินทร์   รักษาทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9757 480828 00270874 นาย  วสุ   ซา้ยคลา้ย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9758 480836 00266100 นาย  สารทูล   บวัขาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9759 480844 00267910 นาง  เกศระวี   พฒันชยั สาํนกังานใหญ่

9760 480878 00271466 น.ส.  วิลาสินี   พรหมกูล กฟฉ.1 อุดรธานี

9761 480886 00271020 นาย  วิชาญ   ละมยั กฟน.1 เชียงใหม่

9762 480894 00269794 วา่ที ร.ต.  เอกภาพ   สุวงับุตร กฟน.1 เชียงใหม่

9763 480909 00263766 นาย  ประเสริฐศกัดิ   สุประภาส สาํนกังานใหญ่

9764 480917 00272317 น.ส.  พุดตาล   อ่อนเจริญ กฟก.3 นครปฐม

9765 480925 00324017 น.ส.  เพญ็ประภา   ลออเงิน กฟก.3 นครปฐม

9766 480941 00272749 นาย  ธรรมรัตน์   สินทรัพยบ์วร กฟต.1 เพชรบุรี

9767 480967 00267883 นาย  ธีระวฒัน์   วุน่สะยคุะ กฟต.3 ยะลา

9768 480975 00266487 นาย  สุริยนั   ทบัสกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9769 480983 00268243 นาย  อุบล   อุทยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9770 481002 00264758 นาย  สน   กาํแพงเศรษฐ สาํนกังานใหญ่

9771 481028 00263984 นาย  ณิฒิวฒัฆ ์  วิรัชสยางคก์ุล สาํนกังานใหญ่

9772 481044 00289334 น.ส.  ประภาศรี   เจริญวฒันะ กฟก.2 ชลบุรี

9773 481078 00272894 นาย  วรเวช   ปันกระจ่าง สาํนกังานใหญ่

9774 481086 00266328 น.ส.  จิรดา   บาํรุงเวช สาํนกังานใหญ่

9775 481094 00289657 น.ส.  นิธิวรรณ์   อภิรักษสื์บสกุล กฟก.3 นครปฐม
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9776 481109 00269330 นาง  ศิริรัตน์   เส็งเจริญ กฟก.3 นครปฐม

9777 481117 00273068 นาง  รสริน   โสภาพงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

9778 481125 00270242 นาย  เมธี   สุกกาํ กฟก.3 นครปฐม

9779 481133 00268566 นาย  พรภิพฒัน์   ศิริปโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9780 481141 00266287 นาง  อารยา   ลีละตานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9781 481159 00273945 นาย  ธนาวฒิุ   พรหมพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9782 481167 00275610 นาง  เยาวลกัษณ์   วฒันะมงคล กฟก.2 ชลบุรี

9783 481191 00276866 นาย  สมโชค   เกษรบวั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9784 481206 00279505 นาง  สุนิสา   การะเกตุ กฟต.1 เพชรบุรี

9785 481214 00281518 นาย  พงศธ์ร   วงศธ์นมนตรี กฟก.2 ชลบุรี

9786 481222 00267574 นาย  วชิรพล   คาํเพิม กฟน.3 ลพบุรี

9787 481230 00265609 น.ส.  นงนุช   สุขตงัมนั กฟน.3 ลพบุรี

9788 481248 00266437 นาย  ศราวธุ   เชือสกุล กฟน.3 ลพบุรี

9789 481256 00265940 นาง  พวงเพญ็   สุวรรณพฤกษ์ กฟน.3 ลพบุรี

9790 481264 00304940 นาย  ณฐัพล   นนัทวรเศรษฐ สาํนกังานใหญ่

9791 481272 00276084 นาย  พยล   ลิขิตเจริญ สาํนกังานใหญ่

9792 481280 00267047 นาย  วิสุทธินนัท ์  นทีทิพมาศ สาํนกังานใหญ่

9793 481298 00381116 นาง  สุวิมล   คงคา กฟน.2 พิษณุโลก

9794 481303 00408910 นาย  วีรพฒัน์   ตนัยา กฟน.2 พิษณุโลก

9795 481311 00265954 นาง  สุชาดา   แกว้นพรัตน์ สาํนกังานใหญ่

9796 481337 00267338 น.ส.  พชัรรัศมิ   ธนโชติภิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

9797 481345 00267497 นาย  เฉลิมพล   พรหมเกษ กฟน.3 ลพบุรี

9798 481353 00265190 น.ส.  บูรณี   เตชาธาราทิพย์ สาํนกังานใหญ่

9799 481361 00359268 นาง  จตุพร   ปรัชญารัตนเมธี สาํนกังานใหญ่

9800 481379 00267465 นาย  สิทธา   ทองวฒิุพนัธ์ สาํนกังานใหญ่
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9801 481387 00266914 นาย  ศุภวชัร   สุขมาก สาํนกังานใหญ่

9802 481395 00291947 น.ส.  อญัชสา   กมลาสิน สาํนกังานใหญ่

9803 481400 00267524 น.ส.  ปาณิศา   คงอ่อน สาํนกังานใหญ่

9804 481426 00314460 น.ส.  สิรินาถ   นิลเสน่ห์ กฟก.3 นครปฐม

9805 481434 00267924 นาง  สุจินดา   เติมกลินจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

9806 481442 00268120 นาย  ขจรเกียรติ   อศัวเบญ็จาง สาํนกังานใหญ่

9807 481450 00267906 น.ส.  ชนญัชิดา   ชอบชืนชม สาํนกังานใหญ่

9808 481468 00267324 นาง  ดุสิดา   เดชะคุปต์ สาํนกังานใหญ่

9809 481484 00280762 นาย  ธนวฒัน์   เตชะปณิต สาํนกังานใหญ่

9810 481492 00289489 นาย  วชัระ   แสนสุข สาํนกังานใหญ่

9811 481515 00266819 น.ส.  ศิริลกัษณ์   ทรัพยเ์จริญ กฟก.1 อยธุยา

9812 481523 00293785 น.ส.  พรราณี   สตัยไ์พศาลกิจ สาํนกังานใหญ่

9813 481531 00267542 น.ส.  สุพินดา   ก่อกิจโรจน์ สาํนกังานใหญ่

9814 481549 00267342 น.ส.  อุบลพรรณ   อุบลนุช สาํนกังานใหญ่

9815 481565 00267033 นาย  ประเสริฐศกัดิ   เหลือวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

9816 481573 00265368 นาย  ภทัรพล   วงษธ์รรมวฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9817 481581 00267510 นาง  อุรวรา   จองคาํ กฟน.2 พิษณุโลก

9818 481599 00268693 น.ส.  อาภรณ์   น่วมทนงค์ กฟก.3 นครปฐม

9819 481604 00273486 นาย  เลอพงศ ์  แก่นจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

9820 481612 00271820 นาย  วรรณศกัดิ   คงดี กฟก.1 อยธุยา

9821 481620 00270474 นาง  พฒันา   ศรีสมบูรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

9822 481638 00290096 น.ส.  ศรันยา   ชมสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

9823 481646 00268302 นาย  ไชยพิ์ชิต   โป๊ะประนม กฟฉ.1 อุดรธานี

9824 481654 00284657 นาย  จกัรพนัธ์   สุเฌอ กฟก.2 ชลบุรี

9825 481696 00271002 นาย  ณฏัฐว์โรดม   วงศเ์ขือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่
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9826 481701 00323920 นาย  ฐาณ์ภูมิ   พวัพรสวรรค์ กฟน.1 เชียงใหม่

9827 481719 00266423 นาง  รุจิรา   เศรษฐสมบติักุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

9828 481727 00274246 วา่ที ร.ต.  นิติพฒัน์   ภูมิวฒันะรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

9829 481735 00272949 นาย  นพนนัท ์  นุตาคม กฟน.1 เชียงใหม่

9830 481751 00272335 นาย  ธีริน   แซ่เนียว สาํนกังานใหญ่

9831 481769 00271048 นาย  จาตุรันต ์  สนัตกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9832 481777 00268657 นาย  จกัริน   ชุมสาย  ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

9833 481808 00269053 นาย  เวชพิสิฐ   ชนะสาธิตการย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9834 481816 00270533 นาง  อนนัดา   เหมะ กฟน.3 ลพบุรี

9835 481824 00266564 นาง  เฉลิมขวญั   ถาวร กฟก.3 นครปฐม

9836 481832 00272876 นาง  จุฑารัตน์   ภาสกานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9837 481858 00269417 นาย  ณฐัชญั   เดชธงไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

9838 481866 00275783 นาย  ธรรมรัตน์   คงสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9839 481874 00268516 นาย  วรฉตัร   วนัทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

9840 481882 00268502 นาย  ธีรวฒิุ   ตรีวฒันางกูร กฟฉ.1 อุดรธานี

9841 481890 00268716 วา่ที ร.ต.  ธนู   นิมดิษฐ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

9842 481905 00272571 นาย  วีระพนัธ์   สมสีมี กฟฉ.1 อุดรธานี

9843 481913 00268843 นาย  สิริวฒัน์   ลิขิตธาํรงกวิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9844 481921 00268839 นาย  สงวนศกัดิ   ชินศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9845 481939 00268570 นาย  มุนินทร์   บรรเทือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9846 481947 00268625 นาย  สาํราญ   หวงัผล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9847 481955 00268534 นาย  โรจนะ   รุ่งเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

9848 481963 00269099 น.ส.  ณฏัฐณิชา   สุทธารมย์ กฟต.1 เพชรบุรี

9849 481971 00271989 นาย  มานพ   เครือเหลา กฟต.1 เพชรบุรี

9850 481997 00271325 นาย  กฤษกร   รัตนภูติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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9851 482008 00271339 นาย  มีโชค   รักปาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9852 482016 00277408 นาย  เทพฤทธิ   คาํดว้ง กฟน.2 พิษณุโลก

9853 482024 00292775 นาย  ก่อพงศ ์  สวนขวาสกลุ สาํนกังานใหญ่

9854 482032 00266578 นาย  ปิยะ   ฮะยมิ กฟต.1 เพชรบุรี

9855 482040 00269803 นาย  โกวิทย ์  รอดสุด กฟต.3 ยะลา

9856 482058 00269194 น.ส.  อจัฉราภรณ์   สิงหสุชีวกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9857 482066 00269308 นาย  อภิชาติ   สร้างกลาง กฟก.1 อยธุยา

9858 482074 00271939 นาย  วาที   ศรีโหมด กฟก.1 อยธุยา

9859 482082 00275606 นาย  ภูริพงศ ์  สุดจนัทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

9860 482090 00316153 นาย  อภินนัทน์   ตงัเจริญบาํรุงสุข กฟต.1 เพชรบุรี

9861 482105 00264762 น.ส.  ศิริพร   คติธรรมารักษ์ สาํนกังานใหญ่

9862 482113 00270606 นาย  ประวิทย ์  ไพเราะ กฟต.1 เพชรบุรี

9863 482121 00277630 นาย  พีระยทุธ์   ทองคีรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9864 482139 00275888 นาย  ณฐัวฒัน์   หรรษาภิพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

9865 482147 00294145 นาย  วีรชยั   หวงัปัญญา สาํนกังานใหญ่

9866 482155 00282241 นาง  ลาวณัย ์  เลิศแฉลม้ กฟต.1 เพชรบุรี

9867 482163 00269249 นาย  สุมิตร   แสงเกลียง กฟต.1 เพชรบุรี

9868 482171 00269394 นาย  คณิฎฐ์ษา   กณัฐิกาณฐักุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9869 482189 00269380 นาย  สมยศ   แกว้เพง็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9870 482197 00279214 นาย  พิจิตร   เพชรจาํนงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9871 482228 00288233 นาย  ปณิธาน   ภูมิวิชชุเวช กฟน.1 เชียงใหม่

9872 482244 00269067 นาย  สถาพร   มาตรา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9873 482252 00272303 นาย  ชยัพร   ศุภมาสหิรัญ กฟก.3 นครปฐม

9874 482260 00272280 วา่ที ร.ต.  วสนัต ์  กนัภยั กฟก.3 นครปฐม

9875 482278 00270547 นาย  บุญฤทธิ   ทองพูล กฟก.1 อยธุยา
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9876 482286 00419931 นาย  ประสิทธิ   นุ่นชูคนัธ์ กฟต.3 ยะลา

9877 482294 00270329 นาย  ประยทุธ   คงจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

9878 482317 00292575 นาย  บุญส่ง   สมศกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9879 482325 00270424 นาย  จีรศกัดิ   ทดัศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

9880 482359 00288742 น.ส.  ศุกลยา   มณีราชกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9881 482367 00271707 นาย  ดอน   ฉาฉาํ กฟต.1 เพชรบุรี

9882 482375 00268720 นาย  วรเศรษฐ์   ทุ่งสี กฟน.2 พิษณุโลก

9883 482383 00273709 นาย  ณฐัพงศ ์  สหวรรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

9884 482391 00266691 นาย  ธนพงศ ์  เตรียมรังษี กฟน.1 เชียงใหม่

9885 482406 00282146 นาย  กิตติภูมิ   ฟักหอมเกร็ด กฟก.3 นครปฐม

9886 482414 00274569 นาย  สุริยงค ์  ไตรวงศเ์จริญสุข กฟต.3 ยะลา

9887 482430 00268734 นาย  นาํเหือง   จนัทร์มณี กฟต.1 เพชรบุรี

9888 482448 00291288 นาย  ไพรัช   กิจวรวฒิุ สาํนกังานใหญ่

9889 482456 00268461 นาง  พิมพใ์จ ยสีาร   ศรีเสวกกาญจน สาํนกังานใหญ่

9890 482464 00272599 นาย  นริศ   มาศขาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9891 482472 00272967 นาย  คมกฤษ   สินทร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9892 482480 00272626 นาย  เชียวชาญ   นพศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9893 482498 00272608 นาย  โกวิท   สายเคน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9894 482503 00270751 นาย  ภาณุวฒัน์   ศุขแจง้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9895 482511 00270729 นาย  ธนิต   สุขเกษม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9896 482529 00270733 นาย  สุรศกัดิ   ดาเหลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9897 482537 00269699 นาย  พรเทพ   มาสดใส กฟก.3 นครปฐม

9898 482545 00280285 นาย  วิรัช   สาราช กฟก.3 นครปฐม

9899 482553 00272458 น.ส.  กงัสดาล   วิระเทพสุภรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9900 482561 00268598 นาย  ศกัดิดา   ชาติวงัศากุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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9901 482579 00280817 นาย  ทรงพล   ยอดสุบนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9902 482600 00266237 นาย  ธรรมพนัธุ์   ภาสบุตร สาํนกังานใหญ่

9903 482618 00285835 น.ส.  สุไบดสั   สิริวรรณโน กฟต.3 ยะลา

9904 482626 00270488 น.ส.  เยาวนารถ   นพคุณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9905 482634 00266378 นาง  เรืองรัตน์   สนัติสุนทรวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

9906 482642 00269776 นาง  วชัรีวงศ ์  คอลลินส์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9907 482650 00440415 นาย  ทวีศกัดิ   ลือสายวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

9908 482668 00273472 นาย  วินยั   พืชทองหลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

9909 482676 00267756 นาย  เอกพล   เจริญวานิช สาํนกังานใหญ่

9910 482684 00273490 นาย  อนุสรณ์   เทียงงาม กฟก.1 อยธุยา

9911 482692 00273513 นาย  วรรณชยั   จุลกลัป์ กฟก.1 อยธุยา

9912 482707 00269544 นาย  ศิวะ   กาสุริยะ สาํนกังานใหญ่

9913 482723 00269467 นาย  ดลประภาพ   กาํเนิดศิริ สาํนกังานใหญ่

9914 482749 00269944 นาย  วิทยา   สงัขกุล กฟก.3 นครปฐม

9915 482757 00272808 นาย  เก่งกาจ   นนทะสุต กฟก.3 นครปฐม

9916 482765 00272276 วา่ที ร.ต.  มนสัชยั   ชยัทองคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

9917 482773 00272262 นาย  พลสินธุ์   จนัทร์เพง็เพญ็ กฟฉ.1 อุดรธานี

9918 482781 00272258 นาย  สุรสิทธิ   พลราชม กฟฉ.1 อุดรธานี

9919 482799 00354868 นาย  รพีพงศ ์  พงศพ์ฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

9920 482804 00266796 น.ส.  ดงับงกช   ชูพยคัฆ์ กฟก.2 ชลบุรี

9921 482820 00283633 นาย  กิตติพฒัน์   สุวรรณอคัระเดชา กฟก.3 นครปฐม

9922 482838 00268407 นาย  กรัณฑ ์  ศิริกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9923 482854 00269158 นาย  รัชภูมิ   รัตนเพียร กฟก.2 ชลบุรี

9924 482870 00292884 นาย  เกรียงศกัดิ   ไทยวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

9925 482896 00318355 นาย  เอกสิทธิ   ศรีธนนนัท์ กฟก.3 นครปฐม
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9926 482901 00268607 นาย  ณฏัฐพฒัน์   จีนนุกูล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9927 482919 00268548 นาย  อนุชา   กาลจกัร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9928 482927 00271220 นาย  เพิมวฒิุ   ธรรมนิทรา กฟก.3 นครปฐม

9929 482935 00278181 นาย  กนัตพงศ ์  ยอดเมืองชยั กฟน.1 เชียงใหม่

9930 482943 00270965 นาย  เกรียงไกร   บรรลือศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

9931 482951 00330179 นาย  รักษพล   จนัทสมิต กฟก.2 ชลบุรี

9932 482969 00271666 น.ส.  สุกญัญา   ทรัพยน์ทีสิน กฟก.2 ชลบุรี

9933 482977 00268289 นาย  ไพศาล   เฟืองวาณิชย์ กฟก.1 อยธุยา

9934 482985 00268611 นาย  ณฐัพร   คชศิริพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9935 483004 00266241 นาย  ไพฑูรย ์  เลิศนภารัตน์ สาํนกังานใหญ่

9936 483012 00267792 นาย  วีรเทพ   พงศศ์รีเพียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

9937 483020 00287491 นาย  รักชาติ   นนทพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

9938 483038 00270842 น.ส.  สุจิตรา   ชินชาํนาญ กฟต.1 เพชรบุรี

9939 483046 00270824 นาง  ปานจนัทร์   คงเจริญวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

9940 483054 00270929 นาย  ขจรศกัดิ   ศรีอ่อน กฟก.1 อยธุยา

9941 483070 00268766 นาย  ปริญญา   ศรีลาพฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

9942 483088 00268457 นาย  คณิต   ชยัวฒันา สาํนกังานใหญ่

9943 483119 00268584 นาย  สุรพงษ ์  ลิมเจริญผล กฟก.2 ชลบุรี

9944 483127 00268552 นาย  วิญ ู   แววภกัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9945 483135 00269758 น.ส.  ปาริชาต   สอดศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9946 483143 00269176 นาย  พงศธร   ทองสอดแสง สาํนกังานใหญ่

9947 483177 00269817 น.ส.  จีรสิริ   แทนบุญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9948 483185 00269958 น.ส.  อญัชลี   ปริญญาคุปต์ สาํนกังานใหญ่

9949 483193 00270951 นาย  จุฑา   ถมศิริ กฟก.1 อยธุยา

9950 483208 00271907 น.ส.  มยรีุย ์  แสนนามวงษ์ กฟก.1 อยธุยา
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9951 483216 00270688 นาย  อมฤต   บวันอ้ย กฟก.1 อยธุยา

9952 483232 00270610 นาย  อลงกรณ์   พ่วงบุญมาก กฟก.3 นครปฐม

9953 483258 00269685 นาย  ปรัชญา   ลาภเจริญวงศ์ สาํนกังานใหญ่

9954 483282 00270442 น.ส.  ภสัชา   หิรัญกร กฟก.2 ชลบุรี

9955 483290 00271107 นาย  นนวชิณณฏัฐ ์  วุฒิวธนัศา กฟก.2 ชลบุรี

9956 483305 00271652 น.ส.  ปิยวรรณ   เรืองนอ้ย กฟก.2 ชลบุรี

9957 483313 00268198 นาย  พีรศกัดิ   เดียวสุรินทร์ กฟก.1 อยธุยา

9958 483321 00267556 นาง  สุกนัยา   ศรีชุมพร กฟน.3 ลพบุรี

9959 483339 00268184 นาง  จารี   ระแบบเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

9960 483347 00268207 นาย  โสภณ   แสงทอง กฟน.3 ลพบุรี

9961 483355 00267724 น.ส.  ศิริพร   วฒันศิริ กฟน.3 ลพบุรี

9962 483363 00268211 นาย  ราชนัย ์  จนัทรักษา กฟน.3 ลพบุรี

9963 483371 00273127 น.ส.  รัชนีกร   บุญเรือง กฟน.3 ลพบุรี

9964 483389 00273131 น.ส.  พชัราภรณ์   สมคัรการ กฟน.3 ลพบุรี

9965 483397 00286922 นาง  ภคัจิรา   โห้ถนอม กฟก.3 นครปฐม

9966 483410 00292016 นาย  วรวิทย ์  เตมียพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

9967 483428 00273822 นาย  มาโนชน์   เหลืองธนะกลุ กฟก.2 ชลบุรี

9968 483436 00266778 นาย  ทศพร   โตพาณิชย์ กฟน.1 เชียงใหม่

9969 483444 00274141 นาย  ณฏัฐภทัร์   นามวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

9970 483452 00274296 นาย  อาํนวย   ดาวดวงเดือน กฟก.2 ชลบุรี

9971 483460 00274373 นาย  โกวิท   วฒันานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

9972 483478 00267265 นาย  ษณัณฐัชยั   สิริกุลชยัศรี กฟก.2 ชลบุรี

9973 483486 00274282 นาย  นราธร   สกุลเดช กฟก.2 ชลบุรี

9974 483494 00267279 นาย  อภิชยั   ด่านวิริยะกลุ กฟก.2 ชลบุรี

9975 483509 00273022 วา่ที ร.ต.  เทพเกลา้   ฉตัรเงิน กฟก.2 ชลบุรี
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9976 483517 00274428 นาย  ธีรศกัดิ   วงษว์ารี กฟก.2 ชลบุรี

9977 483525 00273004 นาย  ฐากร   ประเสริฐลาภ กฟก.2 ชลบุรี

9978 483533 00269421 นาย  จิณณ์วฒัน์   พรหมนอ้ย กฟก.2 ชลบุรี

9979 483541 00290905 นาย  นิรันดร์   ศิริวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

9980 483559 00269144 นาย  สุรชยั   มดัยโูก๊ป กฟก.2 ชลบุรี

9981 483567 00268334 นาย  ศรยทุธ   พนัธุเดช กฟก.2 ชลบุรี

9982 483575 00266900 นาย  รัตนพล   เสียงประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

9983 483583 00269108 นาย  เรวสั   คุม้บุตรดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

9984 483591 00272444 นาย  จามร   สกุลศรี กฟก.2 ชลบุรี

9985 483606 00270515 นาย  นาวนิ   ใจดี กฟก.2 ชลบุรี

9986 483614 00272799 นาย  จีรโรจน์   เอียวรุ่งโรจน์ กฟก.2 ชลบุรี

9987 483622 00270351 นาย  บรรดาศกัดิ   คงคาดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

9988 483630 00268093 นาย  อนุชา   ยงิกิจสถาวร กฟก.2 ชลบุรี

9989 483648 00270456 นาย  สมชาย   เนืองจาํนงค์ กฟก.2 ชลบุรี

9990 483656 00270983 นาย  อดิศกัดิ   อุปถมัภ์ กฟก.2 ชลบุรี

9991 483664 00268316 นาย  ศราวฒิุ   ทองสนธิ กฟก.2 ชลบุรี

9992 483672 00270333 นาย  จิรศกัดิ   มุ่งดาํเนินกิจ กฟก.2 ชลบุรี

9993 483680 00272058 นาย  ชยัเจริญ   มะลิตน้ กฟฉ.1 อุดรธานี

9994 483698 00283297 นาย  นรา   พนัธสา กฟก.2 ชลบุรี

9995 483703 00300500 นาย  วนัชยั   วิจิตรสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

9996 483711 00267738 นาย  ทรงพล   เป็นสุข กฟน.3 ลพบุรี

9997 483737 00279864 นาย  จีระศกัดิ   เหลืองวนัทา กฟฉ.1 อุดรธานี

9998 483745 00269271 นาย  วีระศกัดิ   เหมือนสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9999 483753 00279341 นาย  ขนุทอง   ฝาเงิน กฟก.3 นครปฐม

10000 483761 00271525 นาย  ชยัรัตน์   พลอยเพชร กฟก.3 นครปฐม
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

10001 483779 00271511 นาย  จกัรกฤษดิ   วงคติ์ง กฟก.3 นครปฐม

10002 483787 00271393 นาย  ชรินทร์   มณีฉาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10003 483795 00271175 นาย  อคัรกิตติ   ภาวะเดช กฟน.1 เชียงใหม่

10004 483800 00271634 นาย  ธิติพนัธ์   ดวงคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

10005 483818 00271016 นาย  ภทัราวธุ   ทาระวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

10006 483826 00273759 นาย  เจษฎา   ตนัติวิเศษทิพย์ กฟน.1 เชียงใหม่

10007 483834 00274355 นาย  ตะวนั   รสเขม้ กฟน.1 เชียงใหม่

10008 483842 00397650 นาย  เอกรินทร์   เกิดศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

10009 483850 00272199 นาย  นทัพล   ขวญัศรีวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

10010 483876 00274696 นาย  พิศิษฐ์   งามขาํ กฟน.1 เชียงใหม่

10011 483884 00272226 นาย  อรรถสิทธิ   ปันอิน กฟน.1 เชียงใหม่

10012 483892 00269267 นาย  วิเดช   เชือเมืองพาน กฟน.1 เชียงใหม่

10013 483907 00269071 นาย  ถนอม   บุญสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

10014 483915 00270397 นาย  กฤษณ์   โพธิเชิด กฟน.3 ลพบุรี

10015 483923 00267233 นาย  สราวธุ   รุจิระยรรยง กฟน.3 ลพบุรี

10016 483931 00271189 นาย  ปิติ   ประภาลกัษณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

10017 483965 00269299 นาย  ณรงฤทธิ   นนัทพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10018 483973 00269285 นาย  นพกร   ชยัมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

10019 483981 00270406 นาย  กรรถพณ   มาสสะอาด กฟฉ.1 อุดรธานี

10020 483999 00283665 นาย  วรพงษ ์  นามราษฎร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10021 484026 00274723 นาง  ศศิธร   สุทธินนท์ กฟก.3 นครปฐม

10022 484034 00267479 นาง  พรนชัชา   มีสิน กฟต.1 เพชรบุรี

10023 484042 00268493 นาย  ธรรมศกัดิ   บุญมาตร กฟน.3 ลพบุรี

10024 484050 00272012 นาง  สริตา   คาํชืน กฟต.1 เพชรบุรี

10025 484076 00279050 น.ส.  อุชุมา   ศรีแสวง สาํนกังานใหญ่
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10026 484084 00267483 น.ส.  ธนานนัต ์  เตชะกุลชยันนัต์ สาํนกังานใหญ่

10027 484107 00272735 นาย  ทศพร   สาลีติด กฟต.1 เพชรบุรี

10028 484115 00271743 นาย  มนตรี   ขาํเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

10029 484123 00270747 นาย  ธรรมนูญ   รุ่งสว่าง กฟน.3 ลพบุรี

10030 484131 00317254 นาย  เอกลกัษณ์   สถาพร กฟก.2 ชลบุรี

10031 484149 00269912 นาย  ธนู   สุรชยัสิขวิทย์ กฟก.2 ชลบุรี

10032 484165 00269708 นาย  ณรัฐนนท ์  กรพฒันสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

10033 484181 00272462 นาย  ชยัทศัน์   วนัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

10034 484199 00269930 นาย  กฤษกร   บุญโพธิทอง กฟก.3 นครปฐม

10035 484204 00271498 นาย  เพชร   พิบูลสุขสิน กฟก.3 นครปฐม

10036 484212 00269667 นาย  สุรชาติ   อมรวงศไ์พบูลย์ กฟก.3 นครปฐม

10037 484220 00275024 นาย  อิทธิเดช   เจด็วรรณะ สาํนกังานใหญ่

10038 484238 00275151 นาย  วิรัตน์   มณีฉาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10039 484246 00358717 นาย  มานพ   สนธิ กฟต.1 เพชรบุรี

10040 484254 00268439 ร้อยโท  ประเสริฐ   ชาติกานนท์ สาํนกังานใหญ่

10041 484270 00291965 นาย  ธรรมนูญ   บวัผนั กฟก.3 นครปฐม

10042 484288 00271961 นาย  พิชิต   อุดมรักษาทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

10043 484296 00408556 นาย  จกัรกริช   สว่างไสว กฟก.3 นครปฐม

10044 484301 00270692 นาย  อธิ   โมกขพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

10045 484319 00272008 นาง  ปิยฉตัร   คงเรือง กฟก.3 นครปฐม

10046 484327 00270901 นาย  เชษฐา   เผา่บริบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

10047 484335 00276361 นาย  ธนภณ   นนัทพงศภคั กฟก.3 นครปฐม

10048 484351 00286172 นาง  รังสิยา   ศรีอาํไพ กฟต.1 เพชรบุรี

10049 484369 00269649 นาย  ศรชยั   แสงสนธิ กฟก.3 นครปฐม

10050 484385 00271870 นาย  สรภพ   ศิริรัตน์ไพจิตร กฟก.3 นครปฐม
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10051 484393 00271943 นาย  ภาณุวชัร   แกว้พรสวรรค์ กฟก.2 ชลบุรี

10052 484474 00272185 น.ส.  ภาวิณี   ศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

10053 484482 00269744 นาง  นวรัตน์   สงัขศิ์ริ กฟต.1 เพชรบุรี

10054 484490 00278177 นาย  พูนลาภ   ปนตัตา กฟน.1 เชียงใหม่

10055 484505 00280780 นาง  วิภาสิริ   วรานุสนัติกูล กฟน.3 ลพบุรี

10056 484513 00293353 นาง  นลินี   พรมอินคาํ สาํนกังานใหญ่

10057 484539 00275133 นาง  สุรารักษ ์  ครุฑธกะ กฟฉ.1 อุดรธานี

10058 484547 00284675 นาย  จาํนงค ์  ดว้งแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

10059 484555 00289134 นาย  พิพฒัน์พงศ ์  พงศพ์ฤกษธาตุ กฟต.1 เพชรบุรี

10060 484563 00317981 นาง  ญาณิน   ศรียาภยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10061 484571 00271898 นาย  ณฏัฐกร   ชะริโต กฟต.1 เพชรบุรี

10062 484589 00315175 นาย  อนุสรณ์   หวงัสุข กฟก.2 ชลบุรี

10063 484597 00272717 นาย  ธนณฐั   ปลูกจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

10064 484602 00281631 นาย  ต่อศกัดิ   ทองสมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

10065 484610 00272517 น.ส.  ชลดา   ขมุสิน กฟก.2 ชลบุรี

10066 484628 00332517 น.ส.  รัชพิณ   ตนัวฒันะ กฟก.2 ชลบุรี

10067 484636 00272149 นาย  สมภพ   สุขสะอาด กฟก.2 ชลบุรี

10068 484644 00275147 น.ส.  โชติกา   บุตรศรีภูมิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10069 484652 00273868 นาง  รัชดาภรณ์   คุ่ยโล่ กฟก.3 นครปฐม

10070 484660 00272703 นาง  ณฐัยา   กล่อมความสุข สาํนกังานใหญ่

10071 484678 00268875 นาง  สิดารัศมิ   ปานอาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

10072 484686 00282673 น.ส.  ชนฏัฐา   ขนิษฐบุตร สาํนกังานใหญ่

10073 484694 00272244 นาง  สุภิญญา   คลาํประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

10074 484709 00271884 นาย  อานนท ์  เหล่ารัดเดชา กฟก.3 นครปฐม

10075 484717 00278886 น.ส.  สุดาพร   ทวรัีตนพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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10076 484725 00282637 นาย  คมสนัต ์  แน่นอุดร สาํนกังานใหญ่

10077 484733 00323166 นาย  จกัรกฤษณ์   อินสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

10078 484741 00270347 น.ส.  ผณินทรา   กสิชีวิน สาํนกังานใหญ่

10079 484759 00273977 นาง  สุภคั   สาระพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10080 484767 00281740 นาง  วิลาวลัย ์  คงเจริญ กฟก.1 อยธุยา

10081 484783 00271589 นาย  ประกาศิต   ชชัวาลานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

10082 484791 00280253 นาย  พรฤทธิ   วงษว์ารี กฟก.3 นครปฐม

10083 484806 00280744 นาย  อาสะฮาน   แกว้จุรัตน์ กฟต.3 ยะลา

10084 484822 00271448 นาง  สิรีรัศมิ   ดุลยภาพชัร์ สาํนกังานใหญ่

10085 484856 00270183 นาย  ณฐั   มีพรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

10086 484864 00270260 นาย  ธิติพงษ ์  จุมปา กฟน.1 เชียงใหม่

10087 484872 00269835 นาย  ธีรพนัธุ์   ใจแกว้ กฟก.1 อยธุยา

10088 484880 00270179 นาย  นราศกัดิ   ปรีดา กฟก.1 อยธุยา

10089 484898 00270206 นาย  บญัชา   รักษาจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

10090 484903 00273181 นาย  วิสณุพรศ ์  เจริญวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

10091 484911 00270165 นาย  ปรัชญา   กองแกว้ กฟก.1 อยธุยา

10092 484929 00270151 นาย  ปุณณวชิ   สาชนะ กฟฉ.1 อุดรธานี

10093 484937 00269867 นาย  พงศธร   เกิดอ่วม กฟน.2 พิษณุโลก

10094 484945 00277535 นาย  พฒันา   อาจเลิศ กฟก.1 อยธุยา

10095 484961 00270133 นาย  พิสิฐ   แกว้มณีชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

10096 484979 00270147 นาย  เพชร   หิปินะ กฟน.3 ลพบุรี

10097 484987 00270129 นาย  ไพรัตน์   ชาวสามทอง สาํนกังานใหญ่

10098 484995 00270115 นาย  เริงรัก   ดียะตาม กฟก.3 นครปฐม

10099 485006 00270101 นาย  วราวฒิุ   เวียงนนท์ กฟก.1 อยธุยา

10100 485014 00270092 นาย  วชัรพงษ ์  เจษฎาพรภิญโญ กฟก.3 นครปฐม
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10101 485022 00431282 นาย  วชัรพงษ ์  วชัโรทยาน กฟน.3 ลพบุรี

10102 485030 00270088 นาย  วลัลภ   หูแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

10103 485048 00270074 นาย  วีรยทุธ   ขจรไพบูลย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10104 485064 00270060 นาย  วฒิุไกร   เบญ็ชา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10105 485072 00271357 นาย  สฤษฎ ์  วิชาการ กฟต.3 ยะลา

10106 485080 00270056 นาย  สุรเดช   พูลทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

10107 485098 00270042 นาย  สุวสุ   ยืนยง กฟก.3 นครปฐม

10108 485103 00270038 นาย  อลงกรณ์   มุ่งหมาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10109 485111 00270379 นาย  องักูร   ศรีคาํตนั กฟน.1 เชียงใหม่

10110 485129 00270010 นาย  อิทธิเดช   ภูกาสอน กฟก.3 นครปฐม

10111 485145 00274828 นาย  เอกวิทย ์  เพชรประดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

10112 485153 00269017 นาย  ประกรรษวตั   ทาเคลือบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10113 485161 00273713 นาย  วีรวฒัน์   พินิจมนตรี สาํนกังานใหญ่

10114 485179 00273763 นาย  ปิยะศกัดิ   ทบัแสง สาํนกังานใหญ่

10115 485187 00269003 นาย  ภูชิต   บุญโท สาํนกังานใหญ่

10116 485195 00273886 นาย  วิชาวฒิุ   นามวงศ์ สาํนกังานใหญ่

10117 485200 00272844 นาย  วิทยา   แกว้ศรีทอง สาํนกังานใหญ่

10118 485218 00268970 นาย  วีระยทุธ   บวัคง สาํนกังานใหญ่

10119 485234 00268998 นาย  สรายทุธ   บุรีแกว้ สาํนกังานใหญ่

10120 485242 00290478 นาย  อามิน   สะนู สาํนกังานใหญ่

10121 485250 00274387 นาง  วรรณษา   ช่างปลูก สาํนกังานใหญ่

10122 485276 00284625 นาย  พีระวิทย ์  สิริเวชพนัธุ สาํนกังานใหญ่

10123 485284 00282287 น.ส.  อรวรรณ   อษัฎานุวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

10124 485292 00279141 นาง  นลินี   ศรีแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10125 485307 00321300 นาย  วินิจ   ขนัไชย สาํนกังานใหญ่
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10126 485315 00275474 น.ส.  มนทกานติ   หรรษวรพงศ์ สาํนกังานใหญ่

10127 485323 00274369 น.ส.  หรรษา   ปัญญา สาํนกังานใหญ่

10128 485357 00278981 นาย  สนัติพงศ ์  ดาํละเอียด กฟต.3 ยะลา

10129 485381 00278145 นาย  มนชยั   แก่นแท่น กฟต.3 ยะลา

10130 485399 00317995 นาย  นภสัรพี   นนัทสิริพฒันากุล กฟน.1 เชียงใหม่

10131 485404 00290587 นาย  สรากร   ไกรสอาด กฟน.1 เชียงใหม่

10132 485412 00277385 น.ส.  ปรม   จูงวงศ์ สาํนกังานใหญ่

10133 485438 00287132 น.ส.  สราวดี   เกียรติศกัดิขจร สาํนกังานใหญ่

10134 485446 00277294 นาง  วารุณี   รังศิโรภาส กฟต.1 เพชรบุรี

10135 485454 00283615 นาง  ณฐัธิญาณ์   แรมจบก กฟฉ.1 อุดรธานี

10136 485462 00286572 นาย  เกียรติยศ   ธนาสมบูรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

10137 485496 00274850 น.ส.  นภาพร   แดงบรรจง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10138 485501 00274905 น.ส.  รัชภรณ์   ไวเรืองศิริพงศ์ สาํนกังานใหญ่

10139 485519 00283647 น.ส.  เกศิณี   บุญประสิทธิ สาํนกังานใหญ่

10140 485543 00280562 นาย  พิชิต   บุญหล่อ กฟก.1 อยธุยา

10141 485551 00280558 นาย  ชุมพรชยั   วรอาจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10142 485569 00279537 นาย  ปรีชา   คงถาวรธรรม กฟก.2 ชลบุรี

10143 485593 00277030 นาย  ชาํนาญ   มาฆทาน กฟก.1 อยธุยา

10144 485608 00276775 นาย  สุรศกัดิ   อินยาวิเลิศ กฟน.2 พิษณุโลก

10145 485616 00278313 นาย  ยงยทุธ   ผลินยศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10146 485624 00281877 นาย  ชยัวฒิุ   ศรีชะฎา กฟต.1 เพชรบุรี

10147 485632 00278559 นาง  กลัยา   สิงห์ทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

10148 485640 00274664 น.ส.  ภทัรี   เกียรติกาํจร สาํนกังานใหญ่

10149 485658 00277426 นาง  ธนาภรณ์   ชินบุตร สาํนกังานใหญ่

10150 485666 00283479 นาย  นนทวิศย ์  ขจรวงศว์ฒันา สาํนกังานใหญ่
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10151 485674 00275210 น.ส.  มรรยาท   เลียงสุพงศ์ สาํนกังานใหญ่

10152 485682 00278909 น.ส.  ศศิเกษม   สุจิณโณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10153 485690 00283792 น.ส.  วารุณี   เพียรสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

10154 485713 00276525 นาง  ชุติกาญจน์   ชุมกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

10155 485721 00278545 นาย  ศกัดา   นาวายนต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10156 485739 00283051 นาง  อมราวดี   ศรีสนอง กฟฉ.1 อุดรธานี

10157 485747 00279064 น.ส.  ศิริอนงค ์  วฒันศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

10158 485755 00286663 น.ส.  อารยา   บณัเยน็ สาํนกังานใหญ่

10159 485763 00276711 นาง  ธญัลกัษณ์   ศรีนุกูล กฟฉ.1 อุดรธานี

10160 485771 00277812 น.ส.  นงนภสั   คลงัสมบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

10161 485789 00282623 นาง  มทันา   จนัสุธา กฟฉ.1 อุดรธานี

10162 485802 00280485 นาง  ภศัชิฬา   มหาฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

10163 485844 00341295 น.ส.  ภิญญาภสัส์   ภูวสรรเพช็ญ์ กฟน.2 พิษณุโลก

10164 485878 00315848 น.ส.  ปไพร   พึงบางกรวย กฟก.1 อยธุยา

10165 485917 00284934 นาง  กานตร์พิชชา   ศิริวิโรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10166 485925 00277212 นาย  ศิริชยั   ศรีอุทยัภรณ์ สาํนกังานใหญ่

10167 485933 00277412 นาง  นนัทิดา   ตนัประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

10168 485941 00346213 น.ส.  กานตพิ์ชชา   ถนอมบุญ สาํนกังานใหญ่

10169 485959 00293335 นาย  กนกศกัดิ   ชา้งฟอง สาํนกังานใหญ่

10170 485975 00275892 นาย  รุ่ง   แกลว้กลา้ สาํนกังานใหญ่

10171 485983 00275238 นาย  ชูชยั   ชลพนารักษ์ สาํนกังานใหญ่

10172 485991 00285708 น.ส.  มนไศล   นนัทะศิริ สาํนกังานใหญ่

10173 486010 00275951 นาย  ศรายทุธ   โคตรวงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10174 486028 00277830 นาง  วชิราพรรณ   จนัทรักษา กฟน.3 ลพบุรี

10175 486036 00277844 นาย  ปิยะมิตร   จนัทร์ทอง กฟน.3 ลพบุรี
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10176 486044 00275551 นาง  นริศรา   ใหญ่ยงิ กฟน.3 ลพบุรี

10177 486052 00276466 นาย  ณรงค ์  นนทอนนัต์ กฟน.3 ลพบุรี

10178 486078 00276020 นาย  ศกัรินทร์   รุ่งเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10179 486086 00276802 น.ส.  ศรีสุดา   สิงห์ไพร กฟน.3 ลพบุรี

10180 486094 00286881 นาย  นภทัร   สงัขทีป กฟน.3 ลพบุรี

10181 486109 00282728 นาง  สุจิตรา   ปรัชญาพร กฟน.3 ลพบุรี

10182 486117 00276266 น.ส.  สุธาสินี   โพธิอ่อง กฟน.3 ลพบุรี

10183 486125 00416751 นาง  สายชล   ชิตสุข กฟน.3 ลพบุรี

10184 486133 00275624 นาง  ณภาภชั   ศรีหมากสุข กฟน.3 ลพบุรี

10185 486141 00276925 นาย  คมสนั   ปุลวามระ กฟน.3 ลพบุรี

10186 486159 00274650 นาย  โสภณ   มรกฏ กฟน.3 ลพบุรี

10187 486167 00276707 น.ส.  พิมพร   ภู่พลบั กฟน.3 ลพบุรี

10188 486175 00278022 น.ส.  จนัทร์เพญ็   ศรีประยงค์ กฟน.3 ลพบุรี

10189 486183 00290828 นาย  ศิวพร   ไชยปิน กฟน.1 เชียงใหม่

10190 486191 00276757 นาย  ภทัรพล   สุจา กฟน.1 เชียงใหม่

10191 486206 00277026 นาย  สราวธุ   กอ้งไตรภพ กฟน.1 เชียงใหม่

10192 486214 00281554 นาย  เอกภพ   กณัฑวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

10193 486222 00278668 นาย  ชุติเดช   อินทะวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

10194 486230 00277612 นาย  เสกสรรค ์  ศรีลาเม กฟน.1 เชียงใหม่

10195 486248 00278218 นาย  ธนภกัษ ์  ศรีสวสัดิกูร กฟน.1 เชียงใหม่

10196 486256 00278872 นาย  ไตรเทพ   อินทชยั กฟน.1 เชียงใหม่

10197 486264 00277371 น.ส.  จนัทร์ริญา   ลดัดาวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

10198 486272 00280344 นาย  ณฐัพงษ ์  โทษาธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

10199 486280 00279650 นาย  ภูวนุดิษ   กอหลวง กฟน.1 เชียงใหม่

10200 486298 00278654 นาย  ศุภชยั   สารเวียง กฟน.1 เชียงใหม่
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10201 486311 00279923 นาย  สมชาย   ลือจิตร กฟน.1 เชียงใหม่

10202 486329 00279832 นาย  สุกิจ   ตุย้เตม็วงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

10203 486361 00278268 น.ส.  มลัลิกา   สุภาวกุล กฟน.2 พิษณุโลก

10204 486387 00278254 น.ส.  สุนทรี   พูนเดช สาํนกังานใหญ่

10205 486418 00277276 นาง  จิฬวตี   เงาะปก กฟฉ.1 อุดรธานี

10206 486426 00277262 นาง  อชัราภรณ์   เป้งคาํภา กฟฉ.1 อุดรธานี

10207 486434 00277444 นาง  รัชนีกร   การโอสถ กฟฉ.1 อุดรธานี

10208 486442 00277476 นาง  ปริยากร   แกว้กาหลง กฟฉ.1 อุดรธานี

10209 486468 00277862 น.ส.  อมรรัตน์   สินไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

10210 486476 00280958 นาย  ศรัณยก์ร   ธนะเธียรานนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10211 486492 00277349 นาย  อภิยชุ   ชยัยทุธ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10212 486507 00279337 น.ส.  พชัราภรณ์   ชยัทองคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

10213 486515 00276161 น.ส.  กตอร   วงษภ์ทัรกร สาํนกังานใหญ่

10214 486523 00278418 นาง  สุกญัญา   คนหาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10215 486531 00278422 นาง  อุษา   ขนัเลข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10216 486549 00278490 น.ส.  บุณฑริกา   ประทีปทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10217 486565 00278436 น.ส.  รุ่งนภา   สีลาดเลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10218 486573 00279028 นาง  สุรัชนีย ์  ภาณุมาศภิญโญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10219 486581 00284889 นาย  ปรเมศร์   ศรีใส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10220 486599 00276002 นาย  ดุษฎี   ธนะวงศา กฟฉ.3 นครราชสีมา

10221 486604 00281227 น.ส.  วรางคณา   สลางสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10222 486612 00277167 น.ส.  นิสารัตน์   รอดหลง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10223 486620 00277480 น.ส.  นนัทาสิริ   แกว้อมตวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10224 486638 00278440 น.ส.  สุทิวา   ตะรุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10225 486646 00274173 นาง  สุวิมล   วงษแ์กว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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10226 486654 00276220 นาง  อญัชนา   อินทร์หอม กฟฉ.3 นครราชสีมา

10227 486662 00276016 นาง  ฒาริกา   เชษฐ์ขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

10228 486670 00276034 นาง  ภคอร   ภกัดิจตัุรัส กฟฉ.3 นครราชสีมา

10229 486688 00278286 น.ส.  ชชัชญา   แขฉิมพาลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

10230 486696 00343788 นาง  บุษรา   เลาหะภควตั กฟฉ.3 นครราชสีมา

10231 486701 00277521 น.ส.  จิราภรณ์   นาคเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10232 486719 00277008 น.ส.  วรรณวิสา   สิทธิวงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10233 486727 00278890 นาง  พรพิศ   ซุม้ปรึกษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

10234 486735 00290541 นาง  ทิพยรัตน์   ปริญญวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10235 486743 00274537 นาง  พรวิณี   วณิชาชีวะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10236 486777 00279646 นาย  ธีรวฒัน์   โปชยัคุปต์ กฟน.1 เชียงใหม่

10237 486808 00275365 นาย  สายชล   จนัทร์สวน สาํนกังานใหญ่

10238 486816 00275351 นาย  ธีรธร   แสนศกัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10239 486824 00275979 น.ส.  ณฐัชานนัทน์   ปักษีสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

10240 486832 00275379 นาย  อรรถสิทธิ   วงศธ์นศกัดิชยั สาํนกังานใหญ่

10241 486840 00275006 นาย  นพวฤธ   เดชรังสฤษดิ กฟน.3 ลพบุรี

10242 486858 00274991 นาย  วชัรศกัดิ   จนังาม กฟน.3 ลพบุรี

10243 486866 00277880 นาย  ณฐัชนนัท ์  นาคไพจิตร กฟก.2 ชลบุรี

10244 486874 00280980 นาย  กมล   จิตรประกอบ กฟก.1 อยธุยา

10245 486882 00277171 วา่ที ร.ต.  ธญัศิษฐ์   ชาติสาํราญกิตติกุล กฟก.1 อยธุยา

10246 486890 00279191 น.ส.  แสงโสม   สิงหโภชน์ กฟก.1 อยธุยา

10247 486913 00282655 นาง  นพมาศ   สินพูล กฟต.1 เพชรบุรี

10248 486921 00282669 นาง  ขวญัหทยั   เทียมธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

10249 486939 00281954 นาง  มาลินี   สืบศิริวิริยะกุล กฟต.1 เพชรบุรี

10250 486963 00279523 น.ส.  นิตยา   เกตุแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

10251 486971 00278945 นาง  ตรีชะฎา   วิชาธิคุณ กฟต.3 ยะลา

10252 486989 00278563 นาย  ชนินทร์   แกว้นิล กฟต.3 ยะลา

10253 486997 00281459 น.ส.  วรรณา   อาดาํ กฟต.3 ยะลา

10254 487016 00278331 นาย  พรพงษ ์  จินา กฟต.3 ยะลา

10255 487024 00289520 นาง  สุริยานา   มะดิง กฟต.3 ยะลา

10256 487032 00277662 นาง  ชุลีรัตน์   โยธคล กฟต.3 ยะลา

10257 487040 00278222 นาย  ศุภมิตร   ลิขนะจุล กฟต.1 เพชรบุรี

10258 487058 00279482 นาย  วินยั   จีนโก๊ว กฟก.3 นครปฐม

10259 487066 00288910 น.ส.  วนัชนก   ศรีทองมาศ กฟก.3 นครปฐม

10260 487074 00276393 นาย  เฉลิมพร   ตน้เนียม กฟก.3 นครปฐม

10261 487082 00276389 นาย  สนัติ   โรจนธรรมเจริญ กฟก.3 นครปฐม

10262 487090 00277058 นาย  ชวรัชต ์  บุญศิริ กฟก.3 นครปฐม

10263 487113 00275565 นาง  ปาณิสรา   ปัญหา กฟน.3 ลพบุรี

10264 487121 00275579 นาง  รัชนีวรรณ   หอมแพน กฟก.2 ชลบุรี

10265 487139 00277858 นาย  ทรงวฒิุ   ชยัรัตนวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

10266 487155 00275965 นาง  วราภรณ์   ซีซา้ย กฟต.3 ยะลา

10267 487163 00279173 นาย  อนนัตชิต   เนียมสนัเทียะ กฟน.3 ลพบุรี

10268 487171 00276684 นาย  ปิยะนตัย ์  ศรีชุมพร กฟน.3 ลพบุรี

10269 487189 00277094 นาย  จกัรกฤษ   นาเมืองรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10270 487197 00277753 นาง  กลัยาณี   อารีเหลือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10271 487202 00275179 น.ส.  ศิริรัตน์   สจัจะมโน สาํนกังานใหญ่

10272 487210 00295591 นาง  ภสัรานี   มากผล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10273 487228 00288374 นาง  มณฑิรา   กองแกว้ กฟก.1 อยธุยา

10274 487236 00292161 นาง  วรรณภา   ทองดว้ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10275 487244 00277117 นาง  ทบัทิม   วชิิสโร กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

10276 487252 00292898 นาย  ณรงคศ์กัดิ   พลจร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10277 487260 00279919 นาย  จตุพล   วิเชียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10278 487278 00277808 นาย  ปรินทร์กฤษฏิ   จุลพรหม กฟต.3 ยะลา

10279 487286 00289352 นาย  สุทศัน์   มีภาพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10280 487294 00285176 นาย  สิงหา   ปิยภาณีกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10281 487317 00284570 นาย  กฤษฎาชยั   ทองพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10282 487325 00279446 นาย  อรรถสิทธิ   ซือตรง กฟน.3 ลพบุรี

10283 487333 00273054 นาย  โกศล   ล่องแดง กฟต.1 เพชรบุรี

10284 487341 00273436 นาย  กิตติชยั   เทพหินลพั กฟน.2 พิษณุโลก

10285 487359 00273363 นาย  คงกฤช   ประสมทอง กฟน.3 ลพบุรี

10286 487367 00273359 นาย  จรัล   นนัทะแสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10287 487375 00273468 นาย  จรินทร์   อินทร์หล่าย กฟก.2 ชลบุรี

10288 487383 00273618 นาย  เดชา   นาคหฤทยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

10289 487391 00273272 นาย  ทรงชยั   คงศาลา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10290 487406 00273404 นาย  ทีปกร   สุริสาร กฟก.1 อยธุยา

10291 487414 00273218 นาย  ธเนศ   วฒันาฤดี กฟน.1 เชียงใหม่

10292 487422 00273204 นาย  ธนชั   จนัทร์ลือ กฟก.3 นครปฐม

10293 487430 00273145 นาย  ปฐมพฒัน์   ศศิพฒันจนัดาํ กฟต.3 ยะลา

10294 487448 00273290 นาย  นิคม   สืบสาย กฟน.1 เชียงใหม่

10295 487456 00273236 นาย  ประดิษฐ์   มณีกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

10296 487464 00273240 นาย  ปราโมทย ์  โสภณสฤษฎสุ์ข กฟก.1 อยธุยา

10297 487472 00273195 นาย  ปัทม ์  ยนัยงค์ กฟน.3 ลพบุรี

10298 487480 00273313 นาย  ปิยทศั   ปรีดานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10299 487498 00273177 นาย  พงศธร   พนัธุ์สะอาด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10300 487503 00273222 นาย  พงษศิ์ลป์   อินเตชะ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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10301 487511 00273381 นาย  ยทุธการ   แสงเขือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

10302 487529 00273254 นาย  รณกฤต   สุขเสงียม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10303 487537 00273331 นาย  รเมศ   เทพศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

10304 487545 00273581 นาย  วรเทพ   อินทจกัร์ กฟต.3 ยะลา

10305 487553 00274319 นาย  วศิน   พูลพิพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10306 487561 00273159 นาย  วลัลภ   ทิพยม์ณี กฟต.3 ยะลา

10307 487579 00273563 นาย  วิบูลย ์  พละสินธุ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10308 487587 00273163 นาย  ศรเทพ   แกว้คง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10309 487595 00273422 นาย  ศุภเกียรติ   ปรีชา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10310 487600 00273577 นาย  สุขสวสัดิ   แสงงาม กฟต.3 ยะลา

10311 487618 00273440 นาย  สุชาติ   ใจงาม กฟน.1 เชียงใหม่

10312 487626 00273309 นาย  สุทิวสั   พวงโมรา กฟฉ.1 อุดรธานี

10313 487634 00273327 นาย  สุพพตั   พรมมาวนันา กฟฉ.1 อุดรธานี

10314 487642 00273395 นาย  สุภชยั   สาสนทาญาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

10315 487650 00273268 นาย  สุรวธุ   ณ สุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10316 487668 00273377 นาย  สุริยณัห์   ขาวเกลียง กฟต.1 เพชรบุรี

10317 487676 00273286 นาย  สุวิทย ์  ปานเฉลิม กฟต.3 ยะลา

10318 487684 00273454 นาย  อนุจกัร   เสมอ กฟน.2 พิษณุโลก

10319 487692 00273345 นาย  อลงกรณ์   ภูหนูภกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10320 487707 00273418 นาย  อุดมศกัดิ   ยอดระบาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10321 487715 00274323 นาย  เอกพงษ ์  ดาํรงรักษ์ กฟต.3 ยะลา

10322 487723 00273595 นาย  เอกลกัษณ์   สุภาพ กฟก.2 ชลบุรี

10323 487749 00289493 นาย  สภา   วชัราไทย กฟก.3 นครปฐม

10324 487757 00276648 นาย  ทศพล   ไชยพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

10325 487765 00276593 นาย  อุดมศกัดิ   จนัทร์กลิน กฟก.3 นครปฐม
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10326 487773 00276616 นาย  จามร   จนัทระ กฟฉ.1 อุดรธานี

10327 487781 00276602 นาย  อุดมศกัดิ   สมบติั กฟฉ.3 นครราชสีมา

10328 487799 00326237 นาย  กิตติ   ปานบวั กฟก.2 ชลบุรี

10329 487804 00277680 นาย  วิสุทธิ   กาษรสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

10330 487812 00277280 น.ส.  สลิลทิพย ์  ประทุม กฟต.1 เพชรบุรี

10331 487820 00275824 นาง  เนตรทิวา   ยงใจยทุธ สาํนกังานใหญ่

10332 487838 00275492 นาย  ภูมิพฒัน์   มหาสุวีระชยั สาํนกังานใหญ่

10333 487846 00276202 น.ส.  รจนา   นอ้ยนารถ สาํนกังานใหญ่

10334 487862 00275810 น.ส.  นนัทภรณ์   เกษมสรวล สาํนกังานใหญ่

10335 487870 00275410 นาย  ธนญัชยั   บริบาล สาํนกังานใหญ่

10336 487888 00275901 น.ส.  ปวรพรรณ   มณีรัตน์ สาํนกังานใหญ่

10337 487896 00283865 นาย  วิศิษฏ ์  นาคสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

10338 487901 00279905 นาย  ชยัยธุ   แซ่ฟุ้ง กฟต.3 ยะลา

10339 487919 00278159 นาย  วิโชติ   ภิญโญ กฟต.3 ยะลา

10340 487927 00277658 นาย  ซูลกีพลี   เบญหะมะ กฟต.3 ยะลา

10341 487943 00287596 น.ส.  สายสมัพนัธ์   จะโนภาษ กฟฉ.1 อุดรธานี

10342 487951 00277135 น.ส.  นนัทนา   พิริยะกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

10343 487969 00276911 นาง  พิจาริณี   รอดจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10344 487977 00277103 นาย  มงคล   จอนเจิดสิน กฟฉ.1 อุดรธานี

10345 487993 00281427 น.ส.  ฐิติพร   ระวิวงษ์ สาํนกังานใหญ่

10346 488012 00281213 นาย  นรเชฏฐ ์  มินศิริ สาํนกังานใหญ่

10347 488038 00277876 นาง  ปนดัดา   กวา้งขวาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10348 488046 00275983 นาง  โปรดเกลา้   ชาญเนติกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10349 488054 00275460 นาง  พชันุช   จนัทชุม กฟฉ.1 อุดรธานี

10350 488062 00275688 นาย  ยงยทุธ   วีระบรรจบ สาํนกังานใหญ่
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10351 488070 00275074 น.ส.  มณชุลี   ดว้งนอ้ย สาํนกังานใหญ่

10352 488088 00275092 น.ส.  ณฎัฐินี   ประสาทกุล สาํนกังานใหญ่

10353 488096 00278127 นาง  มณฑรพ   นุ่นชูคนัธ์ กฟต.3 ยะลา

10354 488101 00276848 นาย  ราชรักษ ์  แกว้ทอง กฟต.3 ยะลา

10355 488119 00276343 น.ส.  ฉฐันภา   พนัธรักษร์าชเดช สาํนกังานใหญ่

10356 488143 00275088 นาง  ศราวลัย ์  พงษภ์าวศุทธิ สาํนกังานใหญ่

10357 488151 00275529 น.ส.  จนัทิมา   คีรีวรรณ สาํนกังานใหญ่

10358 488169 00281081 น.ส.  อรุณี   ทา้วกลัยา สาํนกังานใหญ่

10359 488177 00277076 วา่ที ร.ต.  สรไกร   สุภาพพงษ์ สาํนกังานใหญ่

10360 488185 00276248 นาย  พิสุทธิศกัดิ   ดุลยภาพชัร์ สาํนกังานใหญ่

10361 488193 00282423 นาย  ทวีศกัดิ   วงวาทิน กฟต.1 เพชรบุรี

10362 488208 00279123 นาย  อษัฎางค ์  เพทางคม์งคล กฟต.1 เพชรบุรี

10363 488216 00278204 นาย  ชานนท ์  บวัประดิษฐ กฟต.1 เพชรบุรี

10364 488224 00278381 นาย  โสภณ   นพวิจิตร์ กฟต.1 เพชรบุรี

10365 488232 00279137 นาย  ธญัพิสิษฐ์   รักษสุ์ทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

10366 488240 00276543 นาย  ระธี   ม่วงนาค กฟต.1 เพชรบุรี

10367 488258 00284839 นาย  สมาน   หีมมิหน๊ะ กฟต.3 ยะลา

10368 488266 00277399 นาง  ธนวลัย ์  อุยยะพฒัน์ กฟต.3 ยะลา

10369 488274 00277644 น.ส.  กาญจนา   สถิตย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10370 488282 00295905 นาย  บรรพต   เทพทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10371 488290 00277599 นาย  พงษรั์ตน์   ยืนยงคน์าน กฟก.2 ชลบุรี

10372 488305 00279955 น.ส.  ชุติมา   เกียรติเสวี กฟก.2 ชลบุรี

10373 488313 00279032 น.ส.  ดวงใจ   บุญอินทร์ สาํนกังานใหญ่

10374 488321 00277771 นาย  สิทธิชยั   ตูพานิช สาํนกังานใหญ่

10375 488339 00275597 นาง  กิงกาญจน์   พงษพ์านิช กฟก.2 ชลบุรี
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10376 488347 00278709 นาย  จกัรพงษ ์  บุตรสมบติั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10377 488355 00278818 น.ส.  ชุติมา   ศิริลน้ กฟก.2 ชลบุรี

10378 488363 00278804 น.ส.  อรุณี   สุวรรณพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

10379 488371 00279878 นาง  เพชรรัตน์   ประดิษฐจร กฟก.2 ชลบุรี

10380 488389 00276634 น.ส.  มณีรัตน์   เจริญชอบ กฟก.2 ชลบุรี

10381 488397 00284093 น.ส.  กนิษฐา   องัคกษมรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

10382 488402 00356533 นาง  สิรินนัทน์   แกว้จาํปา กฟก.2 ชลบุรี

10383 488428 00279987 นาย  กฤษฎา   กลีบเมฆ กฟต.1 เพชรบุรี

10384 488436 00279678 นาย  เอกภูสิทธิ   อาจอนั สาํนกังานใหญ่

10385 488444 00276793 นาง  จุฑาทิพย ์  ช่วยชุม สาํนกังานใหญ่

10386 488452 00276870 นาย  วฒิุพงษ ์  จิรปัญจวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

10387 488478 00276789 นาย  อธิศ   คูประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

10388 488486 00276216 นาย  สุทธิศกัดิ   สรรพสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10389 488494 00276898 นาย  ชาญฤทธิ   วงษนุ์ช สาํนกังานใหญ่

10390 488509 00276252 นาย  นิกร   ดูสจัธรรม สาํนกังานใหญ่

10391 488517 00277244 นาย  สมศกัดิ   จนัทร์มณี กฟต.3 ยะลา

10392 488525 00276907 นาย  การัณย ์  ศรีสนิท สาํนกังานใหญ่

10393 488533 00276193 นาย  วินยั   สงัขแ์กว้ สาํนกังานใหญ่

10394 488541 00279082 นาย  เกรียงไกรยศ   พนัธุ์ไทย สาํนกังานใหญ่

10395 488567 00275915 นาย  ชยัณรงค ์  ท่านทัธี สาํนกังานใหญ่

10396 488575 00277335 น.ส.  พนารัตน์   เคียนทอง สาํนกังานใหญ่

10397 488583 00292589 น.ส.  ประจิตรา   อนุศาสตร์ สาํนกังานใหญ่

10398 488591 00275842 น.ส.  ชนิดาภา   โสดสถิตย์ สาํนกังานใหญ่

10399 488606 00276434 นาย  สกลุภสัสร์   ท่วมสุข สาํนกังานใหญ่

10400 488614 00275515 น.ส.  อจัฉราพรรณ   อภิชยั สาํนกังานใหญ่
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10401 488622 00306538 นาย  วสณัฑ ์  สินสวา่ง สาํนกังานใหญ่

10402 488630 00278618 น.ส.  กฤติกา   ชอบชืนชม สาํนกังานใหญ่

10403 488648 00279155 น.ส.  กุลรดา   ชูประกอบ สาํนกังานใหญ่

10404 488656 00280526 น.ส.  ทิพยก์มล   สดุดีสมัปชญัญะ กฟก.1 อยธุยา

10405 488664 00277917 น.ส.  วารุณี   สงัประสาท กฟก.1 อยธุยา

10406 488672 00277903 นาย  สถาพร   ปุณะศิริ กฟก.1 อยธุยา

10407 488680 00277894 นาย  จินตวฒัน์   กอหงษ์ กฟก.1 อยธุยา

10408 488698 00278995 น.ส.  อรวรรณ   เจิมพานิชย์ กฟก.1 อยธุยา

10409 488703 00280162 นาย  จิรพงษ ์  ชาญชยั กฟก.1 อยธุยา

10410 488729 00280576 นาย  ชยัรัตน์   อรุณโชติ กฟก.1 อยธุยา

10411 488745 00278054 นาย  ชยวฒัน์   เจริญโต สาํนกังานใหญ่

10412 488753 00280580 นาย  รังสรรค ์  ใจดี กฟก.1 อยธุยา

10413 488779 00276484 นาย  กิตติวฒัน์   ศรีวิลาศ กฟก.3 นครปฐม

10414 488787 00280112 นาง  เงานภา   สุขสบาย กฟก.3 นครปฐม

10415 488795 00276375 นาง  กมลทิพย ์  อุตมูล กฟก.3 นครปฐม

10416 488800 00284748 น.ส.  กรรณิกา   ระวงังาน กฟก.3 นครปฐม

10417 488818 00377947 น.ส.  ศิริลกัษณ์   ศิริสาคร กฟก.3 นครปฐม

10418 488826 00280362 น.ส.  นฤมล   ซิงเถียรตระกูล กฟก.3 นครปฐม

10419 488834 00282514 นาย  พรชยั   จิรัฐิติกาลพนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

10420 488842 00277185 นาย  ธาํรง   ตนัภูมิประเทศ กฟก.3 นครปฐม

10421 488850 00277199 น.ส.  นุชรี   รัตนพงศเ์ลขา กฟก.3 นครปฐม

10422 488868 00280803 น.ส.  จุฑารัตน์   ลาวรรณ สาํนกังานใหญ่

10423 488876 00346881 นาย  ทรงศกัดิ   สกลุนิยมพร สาํนกังานใหญ่

10424 488884 00277208 นาง  นีลศัมน   ชนัไพศาลศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

10425 488892 00277044 นาย  สุราช   ศาลางาม กฟฉ.3 นครราชสีมา
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10426 488907 00273040 นาง  ปัทมาวดี   อู่อาํพร กฟก.3 นครปฐม

10427 488915 00276884 นาย  วลัลภ   ศาสตรวาหา กฟฉ.3 นครราชสีมา

10428 488923 00278327 นาย  สุวฒัน์   คงมานะเกียรติคุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10429 488949 00286281 นาย  นนัทบุตร   ทองวิเศษ กฟต.1 เพชรบุรี

10430 488957 00276307 นาง  ณฐัฏิญา   ขาํอ่อน กฟต.1 เพชรบุรี

10431 488965 00279119 นาง  อญัชนา   ฉายแสงเดือน กฟต.1 เพชรบุรี

10432 488973 00276670 นาย  พรรษา   ครามทอง กฟต.1 เพชรบุรี

10433 488981 00276939 นาย  ปรีดา   สจัจาสยั กฟก.2 ชลบุรี

10434 488999 00278959 นาย  สุรศกัดิ   ยงัปักษี กฟต.1 เพชรบุรี

10435 489000 00276620 นาย  เกษม   มากนิคม กฟก.2 ชลบุรี

10436 489018 00277317 น.ส.  ยงิรัตน์   สิงหฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

10437 489026 00275533 นาย  กณัวตัม ์  กเสมสุข สาํนกังานใหญ่

10438 489034 00276761 นาง  เบญจมาภรณ์   ทองขวญั สาํนกังานใหญ่

10439 489050 00276539 น.ส.  เยาวเรศ   รัตนากร กฟก.3 นครปฐม

10440 489068 00276107 นาย  ธนธร   เผอืนพงศ์ สาํนกังานใหญ่

10441 489076 00275101 น.ส.  วรรณิภา   วฒันมณี สาํนกังานใหญ่

10442 489084 00274896 นาง  พนิดา   ปีทอง สาํนกังานใหญ่

10443 489092 00275547 นาย  คมสนั   ศรีแกว้ณวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10444 489107 00274846 นาย  วชิัรพงษ ์  วิเลปนะ สาํนกังานใหญ่

10445 489115 00274878 นาย  รัฐกิตติ   พนัธุ กฟก.1 อยธุยา

10446 489123 00274882 นาย  อาทิตย ์  พานิชการ สาํนกังานใหญ่

10447 489131 00277012 น.ส.  ศิรรัตน์   บ่วงราบ กฟต.1 เพชรบุรี

10448 489157 00279587 นาย  พงศพ์นัธุ์   องัคณานุพงศ์ สาํนกังานใหญ่

10449 489165 00278636 นาย  ประสิทธิ   แกว้มณี กฟต.3 ยะลา

10450 489173 00275206 นาย  มงคล   เถือนรอด สาํนกังานใหญ่
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10451 489212 00278795 นาย  สรศกัดิ   รุ่งเรืองศกัดิ กฟน.2 พิษณุโลก

10452 489220 00364433 นาง  ศิริประภา   โสรัตน์ สาํนกังานใหญ่

10453 489238 00276557 นาย  อภิชาติ   สรรพตานนท์ สาํนกังานใหญ่

10454 489246 00283001 นาย  ต่อพงษ ์  ยวุถาวร กฟก.1 อยธุยา

10455 489262 00284043 น.ส.  นพวรรณ   เลิศมงคล สาํนกังานใหญ่

10456 489270 00279850 นาง  จิรภิญญา   กาํมหาวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10457 489296 00277694 นาย  ศิวดิษฏ ์  บุตรบุรุษ สาํนกังานใหญ่

10458 489301 00280144 นาย  ปราโมทย ์  พิมสาร กฟน.1 เชียงใหม่

10459 489327 00281609 นาย  เอกรัตน์   ก๋งเอียม กฟก.2 ชลบุรี

10460 489335 00279400 น.ส.  ชุตินาฏ   สุทธิสมณ์ สาํนกังานใหญ่

10461 489343 00363241 นาย  สมิทธิ   งามสมจิตร สาํนกังานใหญ่

10462 489369 00290082 น.ส.  ทิชานนัท ์  อตัถาวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10463 489377 00282150 นาง  ภทัรากร   แท่นแกว้ กฟก.1 อยธุยา

10464 489393 00282764 นาย  พชัรพงษ ์  คลองนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

10465 489408 00280085 นาง  กฤติกานต ์  พงศน์ราพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

10466 489416 00278836 น.ส.  รพีพร   อารีเลิศรัตน์ สาํนกังานใหญ่

10467 489424 00278840 น.ส.  กิงสุคนธ์   บุตรทว้ม สาํนกังานใหญ่

10468 489432 00281722 น.ส.  สินี   แกว้สนธิ สาํนกังานใหญ่

10469 489440 00279187 นาย  วรวิทย ์  เจียมดาํเนินกิจ สาํนกังานใหญ่

10470 489458 00279000 น.ส.  พลอยปภสั   ธนะวิบูลยช์ยั สาํนกังานใหญ่

10471 489466 00280653 นาง  โชติมา   วงษว์ารี กฟก.3 นครปฐม

10472 489474 00290355 นาง  วนัวิสาข ์  ดิลกพรเมธี สาํนกังานใหญ่

10473 489490 00284520 นาย  ณฐักิตต ์  ยศยงิธนวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

10474 489505 00282914 น.ส.  ธญัธิตา   โฆสิตาภา กฟก.3 นครปฐม

10475 489513 00280530 น.ส.  วราพร   ธาราเนตร กฟก.1 อยธุยา
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10476 489521 00281481 น.ส.  วรัญญา   ยทุธนาวี กฟต.1 เพชรบุรี

10477 489539 00280453 น.ส.  อรนนัท ์  องักินนัท์ สาํนกังานใหญ่

10478 489547 00281390 นาง  สุมาลี   กระจ่างโพธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10479 489555 00285130 น.ส.  วฏาการ   เชาวน์คุณ สาํนกังานใหญ่

10480 489563 00282841 น.ส.  นิสรีน   ไวทยเมธา สาํนกังานใหญ่

10481 489571 00314547 นาง  นนัทวรรณ   สุวรรณรัศมี กฟต.3 ยะลา

10482 489589 00285435 นาย  จกัรพนัธ์   นนัทชยั สาํนกังานใหญ่

10483 489597 00279800 นาย  จกัรา   โกวิท สาํนกังานใหญ่

10484 489602 00287055 นาย  ไชยเชษฐ ์  อุคาํ สาํนกังานใหญ่

10485 489610 00414713 นาย  ปัญญาวฒิุ   บุญลกัษณ์ สาํนกังานใหญ่

10486 489628 00290791 นาย  มงคล   เพชรไกร สาํนกังานใหญ่

10487 489636 00283233 นาย  วรภทัร   ประพศัรางค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10488 489644 00304736 นาย  สาธิต   กลา้หาญ สาํนกังานใหญ่

10489 489652 00287796 นาย  สิทธิกร   พรหมถาวร กฟฉ.1 อุดรธานี

10490 489660 00292666 นาย  สิทธิพงษ ์  มีโส สาํนกังานใหญ่

10491 489678 00283201 นาย  สุรเดช   วิเศษการ สาํนกังานใหญ่

10492 489686 00285085 น.ส.  นพรัตน์   ชีพสมุทร์ กฟก.2 ชลบุรี

10493 489694 00282578 น.ส.  ชลีหทยั   สุวรรณโสภา กฟก.1 อยธุยา

10494 489717 00354268 น.ส.  สวิชญา   พฤกษหิรัญ สาํนกังานใหญ่

10495 489725 00281031 นาง  ยณีูตา   ศรีตุลาการ กฟต.3 ยะลา

10496 489733 00280794 น.ส.  ปิยมาศ   ตนัวิวรรธน์ สาํนกังานใหญ่

10497 489741 00281540 นาย  สุภชยั   จิตจาํรูญ สาํนกังานใหญ่

10498 489759 00279228 นาย  เอกลกัขณ์   บุญยนื กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10499 489767 00278731 นาย  คีรีชล   ผลเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

10500 489775 00281318 นาย  ชชัวาลย ์  ศิริถาวร กฟฉ.1 อุดรธานี
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10501 489783 00279428 นาย  ชยัยณัห์   มนตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

10502 489791 00279600 นาย  ณฐัพงษ ์  ตุย้เตม็วงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

10503 489806 00279246 นาย  อธิณฎัฐ์   สาคะศุภฤกษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

10504 489814 00279973 นาย  ธนารักษ ์  ไข่แกว้ กฟน.2 พิษณุโลก

10505 489822 00278759 นาย  ธวชัชยั   โหมดเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

10506 489830 00279323 นาย  นิตินยั   ผกูฉิม กฟก.3 นครปฐม

10507 489848 00279569 นาย  ปิยะรัฐ   ชยัชมภู กฟน.2 พิษณุโลก

10508 489856 00279232 นาย  พชร   พาอ่อนตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10509 489864 00284439 นาย  พิชิตพงษ ์  พานิชเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

10510 489872 00278777 นาย  พิชิตศกัดิ   ทศันิยม กฟฉ.1 อุดรธานี

10511 489880 00279369 นาย  ภูมินทร์   ศรีปลาด สาํนกังานใหญ่

10512 489898 00279432 นาย  ยศธวชั   คา้สบาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

10513 489903 00279250 นาย  ยทุธพงษ ์  นนัตาเครือ กฟน.1 เชียงใหม่

10514 489911 00279319 นาย  วิชาญ   หลา้เลิศ กฟฉ.1 อุดรธานี

10515 489929 00279391 นาย  วิทวสั   อุปพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10516 489937 00279355 นาย  วีระ   สุขนวล กฟน.2 พิษณุโลก

10517 489945 00279414 นาย  วฒิุนนัท ์  เชตุนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

10518 489953 00279373 นาย  ศิวชั   ไชยพงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10519 489961 00278763 นาย  ศุภชยั   จนัทร์ครุฑ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10520 489979 00279614 นาย  ศุภฤกษ ์  ดวงจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10521 489987 00279296 นาย  สรายทุธ   มหาวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

10522 489995 00278640 นาย  สุตโชติก   สุนทรเสถียร กฟน.2 พิษณุโลก

10523 490001 00278727 นาย  สุบิน   เขือนคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

10524 490019 00279387 นาย  สุรวทิย ์  เวชกามา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10525 490027 00278595 นาย  เสกสรรค ์  กมลฉตัร กฟน.1 เชียงใหม่
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10526 490035 00278745 นาย  ธีรเดช   คลงักลู กฟฉ.3 นครราชสีมา

10527 490043 00279591 นาย  ณฐัชานน   เขมน้เกตกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

10528 490069 00282687 นาง  กิริยา   เทศะแพทย์ สาํนกังานใหญ่

10529 490077 00281663 นาย  กิตติ   กนัยวิมล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10530 490085 00281118 นาย  เอก   พจนสุภาวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

10531 490093 00290391 น.ส.  จุฑามาศ   เทพวลัย์ สาํนกังานใหญ่

10532 490108 00313741 น.ส.  ทิพยวิ์ภา   มีนพฒันศกัดิ สาํนกังานใหญ่

10533 490116 00280435 น.ส.  ปฐมา   ประสิทธิโชค สาํนกังานใหญ่

10534 490132 00282269 นาง  จนัเทวี   หมืนดวง กฟฉ.1 อุดรธานี

10535 490158 00281972 นาย  เกรียงไกร   ใบเกษม สาํนกังานใหญ่

10536 490166 00281904 นาย  อุณหภูมิ   บุษปฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา

10537 490174 00283174 วา่ที ร.อ.  สิรินทร์   ยวุมิตร สาํนกังานใหญ่

10538 490182 00284716 นาย  ไวหาญ   สุคนัธาพฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

10539 490190 00282796 น.ส.  ปวริศา   สุพฒันารังษี กฟก.2 ชลบุรี

10540 490205 00282237 นาย  จิรภทัร   จนัทรวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

10541 490213 00283447 นาย  สิทธิรักษ ์  เหมทานนท์ กฟก.3 นครปฐม

10542 490239 00284639 น.ส.  ลกัษณาวลยั   นาเมืองรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

10543 490247 00288401 น.ส.  ริวตะวนั   เอียมโพธิ กฟก.1 อยธุยา

10544 490255 00288651 นาย  เศกสิทธิ   ทองทา สาํนกังานใหญ่

10545 490263 00285194 นาย  นิรุจ   อญัชลี กฟก.2 ชลบุรี

10546 490271 00285821 นาย  ดุสิต   เอมสนั กฟน.3 ลพบุรี

10547 490297 00280176 นาย  อติชาต   ยงใจยทุธ สาํนกังานใหญ่

10548 490302 00282932 น.ส.  ภานุรัตน์   พราหมณ์แกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

10549 490310 00281104 น.ส.  นุชรี   ทีฆตระกูล สาํนกังานใหญ่

10550 490328 00329944 น.ส.  ดวงฤทยั   สาระศาลิน กฟฉ.3 นครราชสีมา
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10551 490336 00282382 น.ส.  อาอิชะฮ ์  เส็นหมนั กฟต.3 ยะลา

10552 490344 00295082 นาย  ปรีชา   สุขกุล กฟก.1 อยธุยา

10553 490352 00283906 นาย  จกัรกริสน์   ขาํเปรืองเดช กฟก.1 อยธุยา

10554 490378 00285108 นาย  อดิศกัดิ   หวงัเรืองสถิตย์ กฟน.2 พิษณุโลก

10555 490386 00284302 นาย  ณรงคศ์กัดิ   ชุติมาทิพากร กฟก.1 อยธุยา

10556 490394 00283788 น.ส.  ฐนิยา   จวงรัตน์ สาํนกังานใหญ่

10557 490417 00282300 นาย  วิทวสั   ณ  สงขลา สาํนกังานใหญ่

10558 490425 00285312 น.ส.  มทัยวีร์   รัตนเนนย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10559 490433 00281754 นาย  เศกสรรค ์  ปิตุรัตน์ สาํนกังานใหญ่

10560 490441 00281968 น.ส.  พีรดา   ไสยวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

10561 490467 00346095 น.ส.  เกษรบวั   ศิริทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

10562 490475 00282087 นาย  วิสารท   คาํดา สาํนกังานใหญ่

10563 490483 00315789 นาย  ปฏิพล   แช่มสกุล กฟก.1 อยธุยา

10564 490491 00286704 นาย  ประกาย   สุวรรณฤทธิ สาํนกังานใหญ่

10565 490506 00285594 นาย  วชัริศ   เงินสุข สาํนกังานใหญ่

10566 490514 00294840 นาย  วนนท ์  คีรีวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10567 490522 00282964 นาย  เดชา   จนัทะสมบติั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10568 490530 00281827 นาย  อคัรัช   บรรจงศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

10569 490548 00291238 นาย  วรพจน์   สมจริยา กฟก.3 นครปฐม

10570 490556 00286768 นาย  หสันยั   สาํราญนิช กฟก.2 ชลบุรี

10571 490564 00285667 นาง  ศิริวรรณ   เจริญวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

10572 490572 00291606 นาย  ธนา   กลุางกูร กฟต.3 ยะลา

10573 490580 00320968 นาย  อภิเชษฐ์   พุฒตาล สาํนกังานใหญ่

10574 490611 00283083 นาง  ดารินี   หัสบู กฟต.3 ยะลา

10575 490629 00285326 นาง  จิติมา   ปันทอง สาํนกังานใหญ่
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10576 490637 00292820 น.ส.  พรวิภา   พรสรไชย สาํนกังานใหญ่

10577 490645 00288142 นาย  วรวิทย ์  เตรคุพ สาํนกังานใหญ่

10578 490653 00284316 น.ส.  พรสิริ   ประเสริฐโสภา กฟก.1 อยธุยา

10579 490679 00283774 นาย  ทีปกร   บญัญติันพรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10580 490687 00283992 นาง  ฮายาตี   เลาะมิง กฟต.3 ยะลา

10581 490695 00283465 นาง  อาจารีย ์  พิทกัษพ์งษไ์พศาล กฟต.3 ยะลา

10582 490700 00283497 น.ส.  ปณยา   สาสนสั สาํนกังานใหญ่

10583 490718 00283033 นาย  มณฑล   จาํสุข สาํนกังานใหญ่

10584 490726 00291529 นาย  พีระเอก   เปาริก กฟก.1 อยธุยา

10585 490734 00284920 นาย  ชชัวาลย ์  คุม้เทียน กฟน.3 ลพบุรี

10586 490742 00283960 นาย  ชวนนัท ์  สืบสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10587 490750 00283879 น.ส.  กรกนก   พงษภ์กัดี สาํนกังานใหญ่

10588 490776 00284861 นาง  เยาวลกัษณ์   ลิปิโรจนพงศ์ สาํนกังานใหญ่

10589 490784 00322974 นาย  กฤษณะ   อยูอ่าจินต์ สาํนกังานใหญ่

10590 490792 00284120 น.ส.  วรรณา   ศุภขจรวนิช สาํนกังานใหญ่

10591 490807 00291674 นาย  ชาญฤทธิ   กิตติธีรนนัท์ สาํนกังานใหญ่

10592 490815 00292448 นาย  ชยัรัตน์   โรจนาปิยาวงศ์ สาํนกังานใหญ่

10593 490823 00284552 นาย  นิติธร   พิดพล กฟก.1 อยธุยา

10594 490831 00283833 นาย  จุลล ์  จูงวงศ์ สาํนกังานใหญ่

10595 490857 00284611 นาย  ดิษฐกานต ์  อุทิตะสาร สาํนกังานใหญ่

10596 490865 00284170 น.ส.  ศศิธร   ฐานะวฒันา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10597 490881 00284952 น.ส.  สุวรรณา   เขม็ทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

10598 490904 00284184 น.ส.  สิริวรรณ   จินดาขนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

10599 490920 00289320 นาย  ดนตร์   บุนนาค สาํนกังานใหญ่

10600 490938 00288201 นาย  วชัรพนัธ์   ถูกนึก กฟน.1 เชียงใหม่
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10601 490946 00289702 น.ส.  ปิยนนัท ์  คงพนัธุ์คุม้ สาํนกังานใหญ่

10602 490970 00285180 นาย  โจ ้  เนืองเกิด สาํนกังานใหญ่

10603 490996 00292939 น.ส.  มธุรส   แสงเงิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10604 491007 00284752 น.ส.  เพญ็สุภา   สตัตวฒันานนท์ สาํนกังานใหญ่

10605 491015 00287237 นาย  อรรถพร   แพร่ประภา สาํนกังานใหญ่

10606 491031 00286677 นาง  ภทัรวดี   สุวิทยพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

10607 491049 00293117 นาย  ชาญวฒิุ   สุวิทยพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

10608 491057 00284516 นาย  สมบติั   เกตุทอง กฟน.3 ลพบุรี

10609 491065 00284320 นาง  ปัณฑิตา   เพช็รรัตน์ สาํนกังานใหญ่

10610 491073 00284807 น.ส.  พชัร์นนัทน์   ละเอียด สาํนกังานใหญ่

10611 491081 00289970 นาง  สุวรรณี   ปันสุข กฟน.1 เชียงใหม่

10612 491099 00292048 นาย  เชิดพงศ ์  ทองพุ สาํนกังานใหญ่

10613 491104 00291397 นาย  ศุภชยั   ดีรักษา กฟก.3 นครปฐม

10614 491112 00318787 นาย  ศุภชยั   ทศันะ กฟก.1 อยธุยา

10615 491120 00288938 นาย  พลตรี   ขนุฤทธิมนตรี สาํนกังานใหญ่

10616 491138 00312418 นาย  จิตตเ์กษม   ลูกอินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

10617 491146 00289289 นาย  วรวฒิุ   จารุจิตร สาํนกังานใหญ่

10618 491154 00288942 นาย  ภาคภูมิ   แกว้แกมทอง สาํนกังานใหญ่

10619 491162 00288883 นาย  ปิยชาติ   ศรีแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10620 491170 00299222 นาย  ชชัวาล   ผายพิมพ์ สาํนกังานใหญ่

10621 491188 00286431 นาย  จาํนงคล์กัษ ์  ไกยสวน สาํนกังานใหญ่

10622 491196 00284566 นาย  จิรวฒัน์   มงัมี สาํนกังานใหญ่

10623 491201 00372929 นาย  ธนกฤต   อารีชาติ กฟน.1 เชียงใหม่

10624 491219 00286213 นาง  ศิวพร   พาหิระ กฟก.2 ชลบุรี

10625 491227 00285162 นาง  สุพชัรธิดา   ธรรมนนทก์ุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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10626 491235 00288001 นาย  ธราธร   สุขสดเขียว สาํนกังานใหญ่

10627 491243 00286827 นาย  ชวิษฏ ์  บุญอนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10628 491251 00345099 นาย  ณฐัภูมิ   ปุ้ยพนัธวงศ์ สาํนกังานใหญ่

10629 491269 00285253 นาย  สมโพธิ   พนัธ์ศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

10630 491277 00285049 นาย  กรกต   เจริญสุข กฟน.1 เชียงใหม่

10631 491285 00288356 นาย  กิติคุณ   ชาํนาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10632 491293 00285649 นาย  จาตุรนต ์  สร้อยนาค กฟน.1 เชียงใหม่

10633 491308 00285512 นาย  จีรชนม ์  ผลเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

10634 491316 00284798 นาย  เจษฎาพงษ ์  เวฬุวนารักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10635 491332 00292848 นาย  ศกัดิพงศ ์  ชยัชาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10636 491340 00290682 นาย  ณกฤษมน   รักสจัจา กฟน.3 ลพบุรี

10637 491358 00285530 นาย  ดนุพล   เพง็สุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

10638 491366 00285071 นาย  เนติ   แช่มเจริญพร กฟต.1 เพชรบุรี

10639 491374 00285112 นาย  ธาม   ห้องแซง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10640 491382 00284075 นาย  ปฐมพงศ ์  ประกอบทอง กฟก.1 อยธุยา

10641 491390 00285635 นาย  ภกัดิศรณ์   สมศรี กฟน.1 เชียงใหม่

10642 491405 00285653 นาย  พงษเ์พช็ร์   เกตุสงคราม กฟน.2 พิษณุโลก

10643 491421 00284770 นาย  ภาณุวฒัน์   คนหาญ กฟก.3 นครปฐม

10644 491439 00288710 นาย  ภานุมาศ   สุริยาประภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10645 491447 00285544 นาย  ภาสกร   ป้อมเสมา กฟก.2 ชลบุรี

10646 491471 00285067 นาย  วรพงษ ์  เสนรังษี กฟน.2 พิษณุโลก

10647 491489 00290482 นาย  จกัรพงศ ์  พรภู กฟก.1 อยธุยา

10648 491497 00285203 นาย  วนักวี   กนัยะกาญจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10649 491502 00288706 นาย  อนุศิษฎ ์  ทนนวน สาํนกังานใหญ่

10650 491510 00285558 นาย  วิทยา   อรุณสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี
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10651 491528 00285099 นาย  วิทยา   เรือนสา กฟก.3 นครปฐม

10652 491536 00290814 นาย  วิทวสั   ดาํดว้ง กฟต.3 ยะลา

10653 491544 00285053 นาย  กิจนเรนทร์   นนัทพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10654 491552 00288465 นาย  วฒิุไกร   บุปผาชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10655 491560 00284207 นาย  ศรายทุธ   เวชกามา กฟก.2 ชลบุรี

10656 491578 00288897 นาย  ศราวิทย ์  ยานะ กฟน.1 เชียงใหม่

10657 491586 00290882 นาย  ศราวธุ   ไชยวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

10658 491594 00284198 นาย  กนัติพสั   วฒิุยา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10659 491609 00285144 นาย  อภิเชษฐ์   แจขจดั กฟต.3 ยะลา

10660 491617 00293244 นาย  อภิเชษฐ์   ทศันะ กฟก.1 อยธุยา

10661 491625 00288360 นาย  อรรถพล   ตอ้ยติง กฟน.3 ลพบุรี

10662 491633 00291501 นาย  อรรถพล   หนูนิล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10663 491659 00290632 นาย  ศิวะดล   ขอบใจกลาง กฟน.1 เชียงใหม่

10664 491667 00286504 นาง  รวี   วอ่งวีระยทุธ์ สาํนกังานใหญ่

10665 491675 00324394 นาย  สญัญา   กิตติธนพิศาล กฟน.1 เชียงใหม่

10666 491683 00285671 นาย  พฤฒิพงษ ์  ศิริสาคร สาํนกังานใหญ่

10667 491691 00285758 นาง  กรรณิการ์   เวชสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

10668 491706 00285344 น.ส.  เกศสุพิชญ ์  ธนนนัทโ์สภณ สาํนกังานใหญ่

10669 491714 00289916 นาย  ดีลิป   ราย สาํนกังานใหญ่

10670 491722 00288188 นาย  ณฐัวฒัน์   โชคชินภทัร กฟก.1 อยธุยา

10671 491730 00285944 นาย  กฤษฎา   พงษป์ระเสริฐ สาํนกังานใหญ่

10672 491748 00285449 น.ส.  ปิณฑิรา   เรืองวิสุทธิ สาํนกังานใหญ่

10673 491756 00289443 น.ส.  นฤภร   สิริภทัโรดม สาํนกังานใหญ่

10674 491772 00294531 นาย  อิษฎา   สิริจินดา กฟฉ.3 นครราชสีมา

10675 491780 00289716 นาง  จนัทร์นภา   กิจไพบูลทวี สาํนกังานใหญ่
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10676 491798 00285467 น.ส.  ปิยะวดี   วิจารณ์ สาํนกังานใหญ่

10677 491837 00340499 น.ส.  ตอ้งใจ   คงตระกูล สาํนกังานใหญ่

10678 491845 00287005 นาย  พงศธร   วงษภ์กัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

10679 491853 00287041 นาย  ธนกฤต   มีชือ กฟน.3 ลพบุรี

10680 491861 00287805 นาย  สิทธิชยั   เดชพร สาํนกังานใหญ่

10681 491879 00287700 นาย  ณฐัพล   พฤกษหิรัญ สาํนกังานใหญ่

10682 491895 00285330 น.ส.  นภณฐั   อารีพงษ์ กฟน.2 พิษณุโลก

10683 491900 00290119 น.ส.  คณสัวรรณ   ชมเพญ็ กฟก.3 นครปฐม

10684 491918 00294509 น.ส.  พชัรีมาศ   ทรงนวรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

10685 491926 00286940 นาย  จุมพฏ   ประจนัพล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10686 491934 00285499 นาย  วรวฒิุ   องคว์รานนัท์ สาํนกังานใหญ่

10687 491942 00364942 นาย  สหพงศ ์  คลีพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

10688 491968 00286168 น.ส.  ธนาภา   นนัทมนตรี กฟน.3 ลพบุรี

10689 491976 00285299 น.ส.  สรินทิพย ์  อุดม สาํนกังานใหญ่

10690 491984 00287255 น.ส.  วิชยา   ขมุสิน กฟก.2 ชลบุรี

10691 492003 00385479 นาย  คาลิด   สะมะแอ กฟต.3 ยะลา

10692 492011 00288574 น.ส.  สุพรรณษา   ขาํหวาด สาํนกังานใหญ่

10693 492037 00289825 นาย  วฒัน์   พุทธิรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10694 492053 00287023 นาย  กรัณย ์  จริยสุทธิศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

10695 492061 00287205 นาย  วฒิุชยั   เชิญขวญัศรี กฟก.3 นครปฐม

10696 492079 00286645 นาย  พลฉตัร   กลัยา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10697 492087 00287714 นาย  ณฐับดินทร์   ธญัญาโภชน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10698 492095 00287350 วา่ที ร.ต.  จีราวฒัน์   ชยันุพทัย์ สาํนกังานใหญ่

10699 492100 00299595 นาย  ธนวชั   สุทธิสา กฟฉ.1 อุดรธานี

10700 492118 00285726 น.ส.  วรรณลกัษณ์   ชีวาสุข สาํนกังานใหญ่
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10701 492126 00295173 นาย  ภาสกร   มหาภาสกร สาํนกังานใหญ่

10702 492134 00321641 นาย  วรินทร   แนวโนนทนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

10703 492150 00285853 นาง  พรพิรุณ   บุญรอด สาํนกังานใหญ่

10704 492168 00289720 น.ส.  ธญัรัศม ์  ปิยวิเชียรวชัร สาํนกังานใหญ่

10705 492176 00288174 น.ส.  ชฎารัตน์   แสนประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

10706 492184 00285699 นาย  ปีติ   มีบุญเสมอ สาํนกังานใหญ่

10707 492192 00288392 นาย  สงกรานต ์  บุญดาํ กฟต.3 ยะลา

10708 492207 00285730 นาย  ลญัฉกร   ธรรมวานิช กฟก.1 อยธุยา

10709 492215 00286681 นาย  ถิราย ุ  ยทุธศิลป์เสวี กฟก.2 ชลบุรี

10710 492223 00286845 น.ส.  นฤมล   คลองนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

10711 492231 00285871 นาง  มนสันนัท ์  ปัญญาสุภารัตน์ สาํนกังานใหญ่

10712 492249 00345403 นาย  อภิศกัดิ   ยงัพะกูล กฟก.1 อยธุยา

10713 492257 00287273 นาง  ศศินุช   ก๋งเอียม กฟก.2 ชลบุรี

10714 492265 00287687 นาย  วรุณพูสุภา   ถมจอหอ สาํนกังานใหญ่

10715 492273 00291842 น.ส.  ภคัญดา   ฉาบสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

10716 492281 00292834 นาย  ฉตัรพงษ ์  คุม้ปลี กฟก.2 ชลบุรี

10717 492299 00289439 น.ส.  รัตน์ฐานิกาณ   เอกสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

10718 492304 00294622 นาย  ธนากร   ถนอมบูรณ์ สาํนกังานใหญ่

10719 492312 00286627 นาง  พฒันา   วิจารณ์ปรีชา กฟน.3 ลพบุรี

10720 492320 00286809 นาย  ธนากร   รอหันต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10721 492338 00287219 นาย  จิรัสย ์  ศรีเรืองชยั สาํนกังานใหญ่

10722 492354 00289039 นาย  ศรศกัดิ   อุดมรุ่งเรือง กฟฉ.3 นครราชสีมา

10723 492362 00291088 นาย  ธีรชยั   นวรัตน์ ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

10724 492370 00288156 นาง  วริศรา   กิตติธีรนนัท์ สาํนกังานใหญ่

10725 492388 00288683 นาย  คมัภีร์   ศรีขจรวฒิุศกัดิ สาํนกังานใหญ่
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10726 492396 00286609 น.ส.  ระตินุช   รักษาวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10727 492401 00286990 นาง  ณฐัพร   ชยัทองคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

10728 492419 00287223 น.ส.  ศลิษา   เวชโช สาํนกังานใหญ่

10729 492427 00290719 นาย  พงศธ์ร   ใจแผว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10730 492435 00291729 น.ส.  กนกวรรณ   รบมีชยั สาํนกังานใหญ่

10731 492443 00293349 นาง  ปัทมพร   ไชยภทัรปภากุล สาํนกังานใหญ่

10732 492451 00286390 นาง  กญัญาภทัร   ศิริโสภณ สาํนกังานใหญ่

10733 492477 00286495 น.ส.  สุดามาศ   จารุวรรณ สาํนกังานใหญ่

10734 492485 00288542 น.ส.  บวัผา   จาํสุข สาํนกังานใหญ่

10735 492508 00290600 น.ส.  เวทิตา   สิริจินดา สาํนกังานใหญ่

10736 492516 00287287 นาง  รัตนาภรณ์   ชาํนาญฤทธิ กฟก.3 นครปฐม

10737 492524 00306865 นาย  ฐกฤต   เพชรวรสิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10738 492532 00290919 นาง  ดาวใจ   พุฒตาลดง กฟฉ.3 นครราชสีมา

10739 492558 00290723 นาย  วนัอุสมาน   วาแมดีซา กฟต.3 ยะลา

10740 492566 00292389 น.ส.  สณัห์สุณี   สพนัธุพงษ์ สาํนกังานใหญ่

10741 492574 00290923 น.ส.  ดวงจิตร   ตนัทวทุธ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10742 492582 00289207 น.ส.  จนัอารีย ์  คีรีวรรณ สาํนกังานใหญ่

10743 492590 00286968 น.ส.  พชัราพร   ยอดทอง สาํนกังานใหญ่

10744 492605 00291765 นาย  นพปกลู   ม่วงลาย กฟก.2 ชลบุรี

10745 492613 00289625 น.ส.  ทกัษษ์นนัท ์  คุม้วนัภสัสร สาํนกังานใหญ่

10746 492621 00287114 น.ส.  อารีวรรณ   พ่วงเจริญ สาํนกังานใหญ่

10747 492639 00286754 นาง  อิศรา   เธียระวิบูลย์ กฟน.2 พิษณุโลก

10748 492647 00293371 นาง  ธีคฆ์กญัญาญาณ   เกียรติไชยากร กฟน.1 เชียงใหม่

10749 492655 00289661 นาย  ภีศเดช   ธญัญะประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

10750 492663 00346122 นาย  สงกรานต ์  พิษณุพจน์ สาํนกังานใหญ่
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10751 492671 00291074 นาย  สานุ   พฒันวงศ์ สาํนกังานใหญ่

10752 492689 00298262 น.ส.  ศศิธร   มานพ กฟก.3 นครปฐม

10753 492697 00287819 นาง  เอือมพร   ไชยยาศ กฟฉ.1 อุดรธานี

10754 492702 00290414 นาย  อนุรักษ ์  ฤทธิเดช กฟฉ.1 อุดรธานี

10755 492728 00288679 น.ส.  ปรารถนา   โสดาบรรลุ์ สาํนกังานใหญ่

10756 492736 00358353 นาย  ฐิฏิวสัส์   ถนอมกิตติ สาํนกังานใหญ่

10757 492744 00287164 น.ส.  ชนิกา   นาคบุตร สาํนกังานใหญ่

10758 492752 00287178 นาย  กฤษณะ   มานะศรีสุกิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

10759 492760 00288924 น.ส.  วรรณฤดี   อิสระนรากุล กฟต.3 ยะลา

10760 492778 00290555 นาง  นวพร   ศรีรัตนพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10761 492786 00293385 น.ส.  ภวิกา   พุ่มอิม สาํนกังานใหญ่

10762 492794 00291460 นาย  สาครินทร์   ไชยานุพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10763 492809 00288229 นาย  ยทุธจกัร   สนิททรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10764 492817 00289839 น.ส.  สาริศา   ปลอดกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

10765 492825 00288879 นาย  วนัมูฮมัหมดั   มะยแีต กฟต.3 ยะลา

10766 492833 00287732 นาย  ธนนท ์  ชุ่มใจ สาํนกังานใหญ่

10767 492841 00287073 นาย  ดิฐวฒัน์   เนาวคุณ สาํนกังานใหญ่

10768 492859 00287182 นาง  กาญจนพร   สุวรรณฤทธิ สาํนกังานใหญ่

10769 492875 00287691 น.ส.  ณฐัณิชา   ไฝศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

10770 492883 00287405 นาย  อมัรินทร์   เยาดาํ สาํนกังานใหญ่

10771 492891 00290387 นาย  อิทธิกร   ปัญญางาม กฟก.3 นครปฐม

10772 492906 00288524 นาง  วิไลวรรณ   บุญปลีก กฟฉ.3 นครราชสีมา

10773 492914 00288306 นาย  จุมพฏ   ผอ่งศีล กฟฉ.3 นครราชสีมา

10774 492930 00289534 นาย  อนุวฒัน์   ปัทมศรีรัตนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

10775 492956 00287314 น.ส.  เบญจวีณ์   วจันอรุณพงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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10776 492964 00356983 นาย  ฟิทตรี   มามะ กฟต.3 ยะลา

10777 492972 00360320 นาง  มณธิชา   สีลูกหวา้ สาํนกังานใหญ่

10778 492980 00287728 นาย  สนัตก์วินท ์  ธิติเสรี สาํนกังานใหญ่

10779 492998 00291838 นาง  สุทิศา   สิริภทัโรดม สาํนกังานใหญ่

10780 493033 00292711 นาง  ศิริพนัธ์   นาคพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10781 493041 00303817 น.ส.  จารุวรรณ   หนูแป้น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10782 493059 00287655 น.ส.  มนตน์ทัธ์   จีนะวิจารณะ สาํนกังานใหญ่

10783 493075 00287437 นาย  ศานติ   ตุย้คาํภีร์ สาํนกังานใหญ่

10784 493083 00294313 นาย  ศรายทุธ   มิกี กฟก.3 นครปฐม

10785 493091 00288110 น.ส.  ชืนกมล   วายาโม กฟน.3 ลพบุรี

10786 493106 00288297 น.ส.  กรณ์ศศิร์   กิจไพบูลย์ กฟก.2 ชลบุรี

10787 493114 00290323 นาง  สุภร   แจ่มสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

10788 493122 00295969 นาง  ธญัณิชา   วรวตัร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10789 493130 00290705 น.ส.  ศุภนนัท ์  นามวงษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

10790 493148 00292325 นาง  ศรีณฐัยา   บุญจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

10791 493156 00295573 น.ส.  กาญจนา   สอาดเอียม กฟก.1 อยธุยา

10792 493164 00288588 น.ส.  พรชนก   อินทรา กฟก.1 อยธุยา

10793 493180 00290696 นาย  เสนีย ์  คุปตก์าญจนากลุ กฟก.1 อยธุยา

10794 493198 00289475 น.ส.  โสรดา   ต.ไพศาล กฟน.3 ลพบุรี

10795 493203 00291951 นาง  บุปผา   แสนผอ่ง กฟก.3 นครปฐม

10796 493229 00290664 น.ส.  กมลชนก   ศรีสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

10797 493237 00287619 นาย  สุวรรณ   คมวิชายงัยืน กฟฉ.3 นครราชสีมา

10798 493245 00315739 นาย  วรุตม ์  หมายดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10799 493253 00289302 นาย  ณฏัฐกร   วฒิุช่วย สาํนกังานใหญ่

10800 493261 00290050 นาย  จีรศกัดิ   เจิมพานิชย์ กฟก.1 อยธุยา
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10801 493279 00319292 น.ส.  วีนสัรินทร์   ปุณะศิริ กฟก.1 อยธุยา

10802 493287 00288560 นาง  อญัชลี   ขาวมะลิ กฟก.1 อยธุยา

10803 493295 00289043 นาย  ธนสาร   ไชยปะ กฟต.1 เพชรบุรี

10804 493300 00289152 นาง  ยบุล   เปรมพรหม กฟก.3 นครปฐม

10805 493318 00288324 น.ส.  ไปรยา   แซ่ด่าน กฟต.3 ยะลา

10806 493326 00289548 นาย  กฤษณ์พล   ประทีปะผลิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

10807 493334 00288851 น.ส.  มณีรัตน์   ตงัลิขิตสกลุ กฟต.1 เพชรบุรี

10808 493342 00292157 น.ส.  จิตรลดา   นิลเอก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10809 493350 00287750 นาง  พิมพก์มน   ศิลป์ไพศาล กฟน.3 ลพบุรี

10810 493368 00289093 นาง  กาญจนา   นอบสาํโรง กฟก.1 อยธุยา

10811 493376 00293171 น.ส.  ธญัลกัษณ์   บุญญาศรีรัตน์ สาํนกังานใหญ่

10812 493384 00288760 นาย  ภทัรพงษ ์  เรืองสงัข์ กฟต.3 ยะลา

10813 493392 00348001 นาง  ธนัยช์นก   แกว้จนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

10814 493407 00288342 วา่ที ร.ต.  สุเชษฐพงษ ์  เจริญไมตรี กฟก.2 ชลบุรี

10815 493415 00290941 นาง  ณฐักฤตา   มุติสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

10816 493431 00299668 นาย  นที   เกษมศรี กฟน.3 ลพบุรี

10817 493449 00288033 นาย  เอกอดุลย ์  เตยอ่อน สาํนกังานใหญ่

10818 493457 00291997 นาย  เอกกมล   ธรรมวรัญโญ สาํนกังานใหญ่

10819 493465 00299840 นาย  วราพล   เพมิพูล กฟก.2 ชลบุรี

10820 493473 00290232 น.ส.  วราพร   สิงห์วิศิษฏ์ สาํนกังานใหญ่

10821 493481 00288601 น.ส.  ภทัรียา   มณัยษัเฐียร สาํนกังานใหญ่

10822 493499 00288251 น.ส.  ราตรี   ธุวสถิตย์ กฟก.3 นครปฐม

10823 493538 00288506 นาง  ศรินรัตน์   ศุภกมลเสนีย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10824 493546 00289102 นาง  อะฑิตญา   แดวอสนุง กฟต.3 ยะลา

10825 493554 00288647 นาย  ศุภกิจ   จินะใจ กฟน.1 เชียงใหม่
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10826 493562 00289170 นาย  รัชศกัดิ   หาญวรวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

10827 493570 00290228 นาย  กฤษดากร   อินทรวงษ์ สาํนกังานใหญ่

10828 493588 00287778 นาย  พุทธ์   ศรีณรงค์ กฟก.3 นครปฐม

10829 493596 00289257 นาย  มฤคย ์  โณสุโข กฟต.1 เพชรบุรี

10830 493619 00290400 นาง  กนกพรรณ   ศิริวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10831 493627 00289370 น.ส.  วาสนา   สมควรทดั กฟฉ.3 นครราชสีมา

10832 493635 00289734 วา่ที ร.อ.  ปัณวจัน์   ภคัธรไตรทิพย์ กฟก.1 อยธุยา

10833 493643 00295119 น.ส.  ณฐิักา   โชติวรรณ สาํนกังานใหญ่

10834 493651 00288801 น.ส.  ธมนวรรณ   เทียนวิลยั กฟก.3 นครปฐม

10835 493669 00307011 นาย  จกัรพงษ ์  ชโยดมเดชา สาํนกังานใหญ่

10836 493677 00289275 นาย  ชชัวาล   เวฬุวนารักษ์ สาํนกังานใหญ่

10837 493685 00295705 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   ภูสมมา สาํนกังานใหญ่

10838 493693 00328439 นาย  ตอ้งพงศ ์  ศรีบุญ สาํนกังานใหญ่

10839 493708 00331820 นาย  ธีระพงษ ์  เมืองกอ้น สาํนกังานใหญ่

10840 493716 00306910 นาย  ปฐมพงศ ์  ลุ่ยจิว กฟต.3 ยะลา

10841 493724 00288279 นาย  ปวิชญา   ศรีใจวงศ์ สาํนกังานใหญ่

10842 493758 00287378 นาย  กนัตฐ์พศั   เจริญพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

10843 493774 00288556 นาย  สุประวติั   วิชยานุวติั กฟก.1 อยธุยา

10844 493782 00289120 นาย  วิกรม   โมฬีชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10845 493790 00288051 วา่ที ร.ท.  คมกฤช   วรรณวกิรม์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10846 493805 00287669 นาย  นิวฒัน์   อินทโชติ สาํนกังานใหญ่

10847 493813 00323225 นาย  เด่นพงศ ์  เถือนสุขี กฟก.1 อยธุยา

10848 493839 00289766 นาย  เอกฉนัท ์  บวัแกว้ กฟต.3 ยะลา

10849 493863 00289516 นาย  อริยพงศ ์  ตระการรัตน์ สาํนกังานใหญ่

10850 493871 00287764 นาย  สุริยา   เฉิดฉิม สาํนกังานใหญ่
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ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

10851 493889 00289148 นาย  นพดล   ดีคาํป้อ กฟน.1 เชียงใหม่

10852 493897 00289689 นาง  สุภาพร   มรกฏ กฟน.3 ลพบุรี

10853 493902 00288283 นาย  ธีรวฒัน์   เสตพรรณ กฟน.2 พิษณุโลก

10854 493910 00291806 นาย  ธรรณ์ญะ   ใจหวงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10855 493928 00339373 นาง  นิสา   คชัเคียน กฟน.1 เชียงใหม่

10856 493936 00289639 นาย  ธีรภทัร์   พฤกษภ์ทัรานนต์ กฟต.3 ยะลา

10857 493944 00290850 นาย  ยรุชน   ประคาํศรีวงศ์ กฟน.3 ลพบุรี

10858 493952 00287564 นาย  กมลภทัร   คล่องดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10859 493986 00289166 นาย  จกัรพนัธ์   พรหมศรีจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

10860 493994 00290800 นาย  เฉลิม   โหมดเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

10861 494005 00288079 นาย  ชยักิตติ   ไชยปัญญา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10862 494013 00288665 นาย  ฐานะพนัธ์   คืนดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10863 494039 00288447 นาย  ณฐัพล   มนัอยู่ กฟน.1 เชียงใหม่

10864 494055 00289089 นาย  ธนพฒัน์   ขนัแกว้ กฟน.2 พิษณุโลก

10865 494063 00288483 นาย  ธนภทัร   องอาจ กฟน.3 ลพบุรี

10866 494071 00289116 นาย  ธีรพงษ ์  ภูละ กฟต.3 ยะลา

10867 494089 00287932 นาย  ธีรภาพ   ตาลลกัษมณ์ กฟก.2 ชลบุรี

10868 494097 00287946 นาย  ธีระพฒัน์   สุทธิสา กฟก.3 นครปฐม

10869 494102 00287978 นาย  นพดล   เกิดวนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10870 494110 00287546 นาย  นพดล   คาํเขือน กฟน.1 เชียงใหม่

10871 494128 00287964 นาย  นนัทพงษ ์  ความเพียร กฟก.2 ชลบุรี

10872 494136 00287578 นาย  พงศธร   พรมทา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10873 494144 00288083 นาย  พรฤทธิ   สิทธิรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10874 494160 00287900 นาย  พิชยัรัตน์   จูมมะลี กฟฉ.1 อุดรธานี

10875 494178 00287441 นาย  ภทัรวฒิุ   กลาํรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

10876 494186 00288510 นาย  ภานุพงศ ์  ชมภูพล กฟฉ.3 นครราชสีมา

10877 494194 00288738 นาย  ฐภณรัฏฐ์   ชูเลขา กฟต.3 ยะลา

10878 494209 00287887 นาย  วรวิทย ์  ศรีศกัดา กฟก.3 นครปฐม

10879 494217 00288160 นาย  วสนัต ์  ฉลาดดี กฟก.1 อยธุยา

10880 494225 00287473 นาย  วีระชาติ   ดวงแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

10881 494241 00287500 นาย  ศกัดิชาย   ผดุผอ่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10882 494259 00287532 นาย  สมพร   สุโภภาค กฟต.1 เพชรบุรี

10883 494267 00287550 นาย  ตฤณ   ปัทมสิรินทร์ สาํนกังานใหญ่

10884 494275 00316703 นาย  สุภไตร   ไพเราะ กฟน.1 เชียงใหม่

10885 494283 00288497 นาย  อรรคพล   อทัรัณ กฟน.1 เชียงใหม่

10886 494291 00289057 นาย  อรรถพล   สืบสุนทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

10887 494306 00288106 นาย  อรรถวฒิุ   เทียนชยั สาํนกังานใหญ่

10888 494314 00287419 นาย  เอกราช   จนัทร์เป็ง กฟน.1 เชียงใหม่

10889 494322 00293280 น.ส.  ชชัฎาภรณ์   ฝงูชมเชย กฟก.1 อยธุยา

10890 494330 00289061 นาย  อนุพงษ ์  คงทวี กฟฉ.3 นครราชสีมา

10891 494348 00291979 นาย  เอกชยั   ถมยาพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

10892 494364 00292911 น.ส.  จุฑารัตน์   พะลีราช กฟต.3 ยะลา

10893 494372 00289611 นาย  พงษอ์นนัต ์  บุญนาํ สาํนกังานใหญ่

10894 494380 00292270 นาย  เบญจพล   พิภพไชยาสิทธิ กฟก.1 อยธุยา

10895 494398 00292498 น.ส.  โสภา   อภิรักษส์วสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

10896 495005 00291006 นาย  กฤติณ   กนัแต่ง กฟน.3 ลพบุรี

10897 495006 00291038 นาย  กิตติวชัร์   ทองงาม กฟก.3 นครปฐม

10898 495007 00291206 นาย  จตุชล   บุญเกิด กฟน.1 เชียงใหม่

10899 495008 00291824 นาย  จกัรกฤช   มุ่งขอบกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

10900 495009 00291210 นาย  ฉงัคมงคล   ชูเลขา กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

10901 495010 00291351 นาย  เฉลิมชยั   พฤกษะวนั กฟน.2 พิษณุโลก

10902 495011 00291779 นาย  ชรินทร์   ตุรงคเ์รือง สาํนกังานใหญ่

10903 495012 00291333 นาย  คณพศ   มหพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

10904 495013 00292284 นาย  โชติอนนัต ์  ระนาํไทยสงฆ์ กฟก.1 อยธุยา

10905 495014 00291256 นาย  พศิน   ภูอองทอง กฟต.1 เพชรบุรี

10906 495015 00290991 นาย  ฐาปกรณ์   ตนัสุริยวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10907 495016 00291060 นาย  ฑีฆพล   ชมภูพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

10908 495017 00291301 นาย  ดนุพงศ ์  พฤกษะวนั กฟน.1 เชียงใหม่

10909 495019 00291597 นาย  ธนวฒัน์   ธีระวฒันศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

10910 495020 00291329 นาย  ธนวฒัน์   อุดมสิทธิพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

10911 495021 00291260 นาย  ธาราดล   พวงสมบติั กฟน.3 ลพบุรี

10912 495022 00291860 นาย  ธีรพงศ ์  เตจา กฟน.2 พิษณุโลก

10913 495023 00291365 นาย  ธีระยทุธ   แสงอรุณ กฟต.1 เพชรบุรี

10914 495025 00290973 นาย  นพดล   ดาํรงคศ์กัดิ กฟน.3 ลพบุรี

10915 495026 00291315 นาย  นริศร   มานพ สาํนกังานใหญ่

10916 495027 00291197 นาย  ปกรณ์   จนัทร์เทวี กฟก.1 อยธุยา

10917 495028 00291442 นาย  ปิยะวฒัน์   มณีเพชร กฟน.2 พิษณุโลก

10918 495029 00433561 นาย  ภาคภูม   สมัพนัธสิทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

10919 495030 00291224 นาย  รัฐพล   ถกลธวชั สาํนกังานใหญ่

10920 495031 00291915 นาย  ศิวพล   ธานี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10921 495032 00290987 นาย  สราวธุ   มีเงิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10922 495033 00291406 นาย  สิกขนนัท ์  พนัธ์ประยรู กฟน.1 เชียงใหม่

10923 495034 00291547 นาย  สิทธิเดช   เพช็ร์รัตน์ กฟก.1 อยธุยา

10924 495035 00291379 นาย  สุธิรักษ ์  เกตุมาก กฟฉ.3 นครราชสีมา

10925 495036 00291056 นาย  อนุพงษ ์  สุขแปง กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

10926 495037 00291901 นาย  อนุภทัร   ทบัทอง กฟน.3 ลพบุรี

10927 495038 00291856 นาย  อนุสรณ์   สกลุอินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

10928 495039 00291410 นาย  อภิวฒัน์   เทียงดาห์ สาํนกังานใหญ่

10929 495040 00290969 นาย  อรรคเดช   ถินวิมล สาํนกังานใหญ่

10930 495041 00292070 นาย  อาทร   ชยัชาญ กฟก.1 อยธุยา

10931 495042 00291042 นาย  อุเทน   จนัลอย กฟน.3 ลพบุรี

10932 495043 00291024 นาย  เอกพงษ ์  บุสหงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10933 495044 00291751 นาย  คมสนั   แกว้มาเมือง สาํนกังานใหญ่

10934 495045 00302552 นาย  จตุรนต ์  กศุลส่ง สาํนกังานใหญ่

10935 495046 00307934 นาย  จกัรพนัธ์   ประสมทอง สาํนกังานใหญ่

10936 495047 00302598 นาย  ฐิติกลุ   หอมพิกลุ สาํนกังานใหญ่

10937 495048 00301724 นาย  ธีระพงษ ์  เดินแปง กฟน.1 เชียงใหม่

10938 495049 00291701 นาย  บวร   เหมมะลา กฟน.1 เชียงใหม่

10939 495050 00323257 นาย  รณรงค ์  ดุสิตากร สาํนกังานใหญ่

10940 495051 00302566 นาย  รุ่ง   ปัญญาชยั สาํนกังานใหญ่

10941 495052 00291488 นาย  ศิวดล   เหมาะประไพพนัธุ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

10942 495053 00291983 นาย  ศุภฤกษ ์  กอบกาญจนพฤติ สาํนกังานใหญ่

10943 495054 00291129 นาย  บวัเรียน   ชาลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10944 495056 00292602 น.ส.  ปาลิน   ประสิทธิโชค สาํนกังานใหญ่

10945 495057 00293167 นาง  วรพรรณ   ฐิติรุ่งเรือง สาํนกังานใหญ่

10946 495058 00292034 น.ส.  นนัทพร   สงัขวฒิุชยักุล สาํนกังานใหญ่

10947 495059 00292434 นาง  เมธาวี   ดาํรงกิตติกุล สาํนกังานใหญ่

10948 495060 00301083 น.ส.  ภทัราภรณ์   ลิมปพยอม สาํนกังานใหญ่

10949 495061 00293549 นาย  เรวตั   สุวรรณจกัร์ กฟน.1 เชียงใหม่

10950 495063 00332262 น.ส.  ชุติวรรณ   กีดาํรงกลู กฟน.2 พิษณุโลก



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

10951 495065 00293317 น.ส.  นลพรรณ   สวนศรี สาํนกังานใหญ่

10952 495066 00294709 นาย  เจนจบ   วีระพานิชเจริญ สาํนกังานใหญ่

10953 495067 00316967 นาย  พชร   เทภาสิต สาํนกังานใหญ่

10954 495068 00295973 น.ส.  วรรณพร   เจริญแสนสุข กฟก.2 ชลบุรี

10955 495069 00295014 น.ส.  ธณทัอร   ยศยอดยงิ กฟก.2 ชลบุรี

10956 495070 00313296 น.ส.  ณิฐิกรานต ์  พุ่มจาํปา กฟก.2 ชลบุรี

10957 495071 00312309 น.ส.  ปาลวีย ์  พูลเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

10958 495072 00292961 น.ส.  วิชญดา   เตชาดิศยั สาํนกังานใหญ่

10959 495074 00296210 น.ส.  ปิยะนาถ   สุนทรเดช สาํนกังานใหญ่

10960 495075 00328225 น.ส.  ขนิษฐา   ศรียรรยงค์ สาํนกังานใหญ่

10961 495076 00318082 นาย  อคัรา   วฒันโยธิน สาํนกังานใหญ่

10962 495077 00293399 นาย  ภีวชั   ทนัตานุวฏัฏ์ สาํนกังานใหญ่

10963 495078 00293771 นาย  ปรัชญา   แสงโอษฐ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10964 495079 00293094 น.ส.  อมัพร   ธญัญเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

10965 495080 00293058 นาย  รังสิวฒิุ   หมืนยา สาํนกังานใหญ่

10966 495081 00293062 น.ส.  เพญ็จนัทร์   ศรีเกตุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

10967 495082 00293030 วา่ที ร.ต.  สุรชยั   ศรีเจริญ สาํนกังานใหญ่

10968 495083 00293044 วา่ทีร.ต.หญิง  พชระนนัท ์  หมืนยา สาํนกังานใหญ่

10969 495084 00294668 นาย  อิทธิพล   พงษน์าค สาํนกังานใหญ่

10970 495085 00294672 นาง  วาสนา   คุม้ไพรี สาํนกังานใหญ่

10971 495086 00292975 นาง  ชมนารถ   พจนพิมล สาํนกังานใหญ่

10972 495087 00293567 นาย  ภาวตั   เวสารัชตระกูล สาํนกังานใหญ่

10973 495088 00293480 นาย  วรวฒิุ   พงศช์ยัศรีกลุ สาํนกังานใหญ่

10974 495091 00299286 น.ส.  ฐิติวรดา   รัตนคาํ สาํนกังานใหญ่

10975 495092 00293303 น.ส.  บุษบา   หวงัสุข สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

10976 495093 00293458 น.ส.  อมัภาวรรณ   มุขสมบติั สาํนกังานใหญ่

10977 495094 00296260 นาย  ทิตติ   ศกัดิศรชยั กฟน.1 เชียงใหม่

10978 495095 00296274 นาย  สุพจน์   แกว้สจัจา สาํนกังานใหญ่

10979 495097 00296242 นาย  วสนัต ์  ไชยชนะ สาํนกังานใหญ่

10980 495098 00293080 นาย  วิทย ์  ศรีทา้ว สาํนกังานใหญ่

10981 495102 00295878 นาย  ธนา   ไพศาลสุทธิชล กฟน.1 เชียงใหม่

10982 495105 00294159 นาย  เอกรัฐ   มานะกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

10983 495106 00294404 นาย  สนัติ   ไขสะอาด กฟก.3 นครปฐม

10984 495107 00293799 นาย  สุวฒัน์   วงศษ์าสนธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

10985 495108 00295400 นาย  วรวชั   กลุางกูร กฟต.3 ยะลา

10986 495109 00323425 นาง  สุพตัรา   เหลก็ดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

10987 495110 00293585 นาย  แวหามะ   แวยโูซะ กฟต.3 ยะลา

10988 495111 00295105 นาง  นิลเนตร   เจียมจิตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

10989 495112 00301556 นาง  อารยา   ดุลยรัตน์ กฟต.3 ยะลา

10990 495114 00295228 นาย  สิทธิศกัดิ   กลินหอม สาํนกังานใหญ่

10991 495115 00294472 นาย  นวพนัธ์ุ   คมขาํ กฟน.2 พิษณุโลก

10992 495117 00324035 นาย  จกัรกฤษณ์   อิทธิยาภรณ์ กฟก.1 อยธุยา

10993 495120 00299145 นาย  กฤษฏ ์  กรรขาํ กฟก.2 ชลบุรี

10994 495121 00294745 นาย  จุมพล   ทุมมาวดั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10995 495122 00294713 นาย  ยอดธง   ลอ้วชิระวฏัฏ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10996 495123 00295296 น.ส.  พชัรี   ยนืชีวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10997 495124 00293630 นาย  ณฐัพงษ ์  รูปใหญ่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10998 495126 00294618 นาย  เชียวชาญ   เนตรหาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

10999 495127 00297793 นาย  ประกฤษฏิ   ดาํดว้ง กฟต.3 ยะลา

11000 495128 00298076 นาย  สุเธียรพงศ ์  ธนาอภิสิทธิโสภณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11001 495129 00296492 น.ส.  ศุภศิริดลนภา   หาทรัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

11002 495130 00295050 น.ส.  มาฆมาศ   บุญเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11003 495132 00295046 วา่ที ร.ต.  พงศอ์มร   ผดิชอบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11004 495133 00297234 นาย  กิตติพงษ ์  สงัขข์าว กฟต.3 ยะลา

11005 495135 00295064 นาย  ธีรศกัดิ   นุชรินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11006 495136 00297789 นาย  วรวิทย ์  แกว้มาก กฟต.3 ยะลา

11007 495137 00294763 นาย  เอกพงศ ์  พงษา กฟก.3 นครปฐม

11008 495138 00295028 นาย  ธิติกรณ์   สินทวี กฟต.3 ยะลา

11009 495139 00294727 นาย  พงศพิ์สิทธิ   ดรพรมยุง่ กฟฉ.1 อุดรธานี

11010 495140 00295569 น.ส.  เพญ็จีฬา   เมาะระศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

11011 495141 00295850 น.ส.  จินดานุช   ท่านาํเทียง กฟฉ.1 อุดรธานี

11012 495142 00294272 นาย  อภิศกัดิ   สิงห์สาธร กฟฉ.1 อุดรธานี

11013 495143 00295882 นาย  อาคม   ชาวเวียง กฟฉ.1 อุดรธานี

11014 495144 00308017 นาย  อนุสรณ์   จวนงาม กฟต.1 เพชรบุรี

11015 495146 00295414 น.ส.  เบญจรัตน์   ลิมวิวฒันา กฟต.3 ยะลา

11016 495147 00300396 นาย  ธรณิศ   ลิมเลง็เลิศ กฟก.3 นครปฐม

11017 495148 00332612 นาย  ธาํรงค ์  แสงกรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

11018 495149 00316008 นาง  นนัทภทัร์   รุ่งเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11019 495151 00294286 นาย  คาํนวณ   นวลคาํ กฟน.3 ลพบุรี

11020 495152 00320122 นาย  สุรพงษ ์  อิสสระกุล กฟก.1 อยธุยา

11021 495153 00397864 นาย  บณัทิต   เงินปุ่น กฟน.3 ลพบุรี

11022 495154 00296406 นาย  ชุติพงศ ์  โอภาสพนัธ์สิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

11023 495155 00293553 นาย  องัคาร   ลีพรหมมา กฟต.1 เพชรบุรี

11024 495156 00319810 นาย  สมชาย   สายพิน สาํนกังานใหญ่

11025 495157 00315016 นาย  ธีรวฒัน์   ผกูสมคัร กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11026 495158 00301229 นาย  ธนคณิต   ดาํรงกิตติกลุ สาํนกังานใหญ่

11027 495159 00293426 นาย  วงศกร   ต่ายคาํ สาํนกังานใหญ่

11028 495160 00309895 น.ส.  ปวีณา   ปันทโมรา กฟต.1 เพชรบุรี

11029 495161 00304077 น.ส.  ปิยดา   สุทศัน์กนก กฟต.1 เพชรบุรี

11030 495162 00301279 นาง  ณฐัธิดา   เทพทางคม์งคล กฟต.1 เพชรบุรี

11031 495166 00407069 นาย  ชญานิน   ภู่สุภานุสรณ์ กฟน.2 พิษณุโลก

11032 495167 00297248 นาย  อภิชยั   จนัทรัตน์ กฟต.3 ยะลา

11033 495169 00293680 นาย  วชัระ   ภีระวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

11034 495170 00315284 น.ส.  ศุภลกัษณ์   ปันดวง กฟน.1 เชียงใหม่

11035 495172 00333068 นาย  ฉตัรชยั   สานติสุขรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

11036 495173 00294945 น.ส.  พนัธภทัร์   สุรียะธนาภาส กฟน.1 เชียงใหม่

11037 495174 00303621 นาย  เอกภพ   แพทยป์ฐม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11038 495175 00308235 นาย  จตุรพร   เดียววาณิชย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11039 495176 00299204 นาย  อดิศกัดิ   บุญสาํราญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11040 495177 00307184 นาย  อิทธิมนต ์  สงวนเจริญพงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

11041 495178 00315593 นาย  ทรงภพ   บุลวธันา สาํนกังานใหญ่

11042 495179 00307207 นาย  รัฐประชา   ชาญชลสมุทร กฟก.2 ชลบุรี

11043 495180 00307198 น.ส.  วิภาดา   สงวนเจริญพงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

11044 495181 00295496 น.ส.  กนธิชา   พงษป์ระสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

11045 495182 00295482 นาง  วิศรา   เสขนุทด กฟก.2 ชลบุรี

11046 495184 00293230 นาย  ซุลกิฟลี   จะอ๊อก กฟต.3 ยะลา

11047 495186 00292870 นาย  นวภทัร์   ธรรมชอบ สาํนกังานใหญ่

11048 495187 00294604 น.ส.  กฤชภร   ปิยสมบุญ กฟก.3 นครปฐม

11049 495188 00294777 น.ส.  วิชชุพร   ธนะสมบูรณ์ กฟก.3 นครปฐม

11050 495189 00294545 น.ส.  วิสาส์   ศุภชยัศิริเรือง กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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11051 495190 00296333 นาย  สามารถ   สร้อยทอง สาํนกังานใหญ่

11052 495192 00294418 นาย  ดนยัศกัดิ   แตงสาขา กฟก.3 นครปฐม

11053 495193 00328920 นาย  สุธน   จนัทร์โชค กฟต.3 ยะลา

11054 495194 00294395 นาย  อุดมศกัดิ   เป้าสกุล กฟน.3 ลพบุรี

11055 495195 00294218 นาย  วิจิตร   เหลาภา กฟฉ.1 อุดรธานี

11056 495196 00296365 นาง  สกุลทิพย ์  เพชรสมบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

11057 495197 00293535 นาย  สุรชยั   จนัทร์ปัญญา กฟฉ.1 อุดรธานี

11058 495198 00381502 นาง  เกศริน   แหลมไธสง กฟฉ.1 อุดรธานี

11059 495199 00294331 นาย  วรงคเ์ดช   ไทยวชัรามาศ กฟฉ.1 อุดรธานี

11060 495200 00292993 วา่ที ร.ต.  อุดมพร   ทวีการไถ กฟน.3 ลพบุรี

11061 495201 00293735 นาย  ชชัชาย   นวมโคกสูง กฟก.1 อยธุยา

11062 495202 00296006 น.ส.  อรกิริยา   บุญประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

11063 495203 00294345 นาย  ดาํรงคศ์กัดิ   ปินเยน็ กฟน.3 ลพบุรี

11064 495205 00293026 น.ส.  พฤกษชาติ   ลาภวิไล สาํนกังานใหญ่

11065 495206 00295864 น.ส.  ชุติวรรณ   บุญรอด กฟน.1 เชียงใหม่

11066 495207 00292989 นาย  ปราชญ ์  พนัโนราช กฟก.1 อยธุยา

11067 495208 00296060 นาย  ชชัชยั   คงไทยเจริญ สาํนกังานใหญ่

11068 495209 00296292 นาย  กิตติพงษ ์  เจริญธรรม สาํนกังานใหญ่

11069 495210 00304372 นาย  เกรียงศกัดิ   ประกิง กฟฉ.1 อุดรธานี

11070 495211 00327601 นาย  คธาวธุ   ป้องชารี สาํนกังานใหญ่

11071 495212 00301592 นาย  ฉตัรชยั   บูชากุล สาํนกังานใหญ่

11072 495213 00303994 นาย  ธาํรงศกัดิ   คงสุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

11073 495214 00332903 นาย  ภราดร   พิมพร สาํนกังานใหญ่

11074 495215 00296183 นาย  วิทยา   ศรีวิชา กฟน.2 พิษณุโลก

11075 495216 00332721 นาย  วีระพงศ ์  วงศใ์หญ่ สาํนกังานใหญ่
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11076 495217 00297307 นาย  สุเมธ   วรรณวตั สาํนกังานใหญ่

11077 495218 00299690 นาย  อดิศร   ธิศรี กฟน.1 เชียงใหม่

11078 495219 00296197 นาย  ดิศรณ์   ชยัช่วงโชค สาํนกังานใหญ่

11079 495220 00295632 นาย  อธิษฐ์ธนทั   บุญโสมรักษ์ สาํนกังานใหญ่

11080 495222 00293949 นาย  กมล   แกว้วิเชียร กฟต.3 ยะลา

11081 495223 00293844 นาย  กิตติเชษฐ์   บุญเรือง กฟก.1 อยธุยา

11082 495224 00293985 นาย  คมสนั   คุม้ปรีดี กฟน.3 ลพบุรี

11083 495225 00294054 นาย  จกัรกฤษ   ไชยกาํบงั กฟก.1 อยธุยา

11084 495226 00293880 นาย  จิรวฒัน์   ศรีทองอินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

11085 495227 00294086 นาย  เจษฏา   คนหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

11086 495228 00295373 นาย  ณรงคก์ฤช   จิตตป์ลืม กฟต.1 เพชรบุรี

11087 495229 00293903 นาย  ณฐักร   เกษมสุข กฟก.1 อยธุยา

11088 495231 00293830 นาย  ธนาคาร   เทียรมงคล กฟก.3 นครปฐม

11089 495232 00294113 นาย  ธีระพฒัน์   เฟืองอุย กฟน.1 เชียงใหม่

11090 495233 00293894 นาย  นาคินทร์   ปันส่วน กฟก.1 อยธุยา

11091 495234 00294872 นาย  ปฏิวติั   พิสุทธิสิริไพศาล กฟน.1 เชียงใหม่

11092 495235 00294018 นาย  ปวีณ   เพง็อน้ กฟก.3 นครปฐม

11093 495236 00294177 นาย  เดชาวติั   สอนจงัหรีด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11094 495237 00294222 นาย  พนมศกัดิ   วงคจ์นัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

11095 495238 00293967 นาย  พิช ุตม ์  คานทองดี กฟก.2 ชลบุรี

11096 495239 00294072 นาย  ภาคิรัฐ   วิชาลยั กฟก.2 ชลบุรี

11097 495240 00294040 นาย  กษิดิศ   กญุชม์นตรี กฟก.1 อยธุยา

11098 495241 00293953 นาย  ภูวภทัร   จิตเขต กฟก.2 ชลบุรี

11099 495242 00294195 นาย  ยทุธศกัดิ   จนัทราช กฟก.1 อยธุยา

11100 495243 00293876 นาย  รัฐกร   เรืองจุติโพธิพาน กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11101 495244 00294131 นาย  วรุตม ์  ชาํนาญยา กฟน.1 เชียงใหม่

11102 495245 00293858 นาย  วฒิุศกัดิ   แกว้ไทย กฟน.3 ลพบุรี

11103 495246 00365734 นาย  ศรัณย ์  บาํรุงวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

11104 495247 00294127 นาย  ศิวเวท   เดชทพั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11105 495248 00293971 นาย  ศิวนทั   กาววีน สาํนกังานใหญ่

11106 495249 00293862 นาย  ศุภกร   จนัคิด กฟน.2 พิษณุโลก

11107 495250 00294004 นาย  ศุภณฐั   สงัขธู์ป กฟน.3 ลพบุรี

11108 495251 00294022 นาย  ศุภณฐั   ศรีทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11109 495252 00294068 นาย  สมรรถชยั   ยมลาํภู กฟน.2 พิษณุโลก

11110 495253 00293999 นาย  สหรัฐ   ตาสวา่ง กฟน.3 ลพบุรี

11111 495255 00294090 นาย  สุทธิวฒัน์   บรรลือ กฟฉ.1 อุดรธานี

11112 495256 00293921 นาย  เสฐียรวฒิุ   กอ้นทองคาํ กฟน.3 ลพบุรี

11113 495257 00294181 นาย  อภิรักษ ์  ผยุเตชะ กฟต.1 เพชรบุรี

11114 495258 00293917 นาย  อธิภทัร   อินสวา่ง กฟก.1 อยธุยา

11115 495259 00294109 นาย  อลงกต   สมัปรัญญานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

11116 495261 00295341 นาย  ธนพร   สุขเกษม กฟก.2 ชลบุรี

11117 495262 00295355 นาย  สุวฒัน์   นาคะ สาํนกังานใหญ่

11118 495263 00295250 นาย  ดิเรก   ปาริกพตัร์ สาํนกังานใหญ่

11119 495264 00295987 นาย  ณฐัวร   พฒันาค สาํนกังานใหญ่

11120 495266 00320413 วา่ที ร.ต.  วชัรินทร์   เยน็รักษา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11121 495267 00313369 นาย  วรทศัน์   แสงมณี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11122 495268 00303126 นาย  ทวีศกัดิ   เสนหนู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11123 495269 00297648 นาย  เศรษฐพชัร   อคัคีสุวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11124 495270 00310139 นาย  วีระศกัดิ   สุชาฏา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11125 495271 00320986 นาย  ฐานนัดร   ขบักล่อมส่ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11126 495272 00313373 นาย  อนุชา   สายช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11127 495274 00299363 นาย  พิริยะ   ผงุศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11128 495275 00296115 น.ส.  ขนิฐา   ดินยา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11129 495276 00296092 นาง  วรารัตน์   ลอ้วชิระวฏัฏ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11130 495278 00296456 นาย  วิชศรุธค ์  ธนะภกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

11131 495279 00295682 นาง  อารีรัตน์   ศรีวิมล กฟก.2 ชลบุรี

11132 495280 00306524 นาย  ปิยะพงษ ์  ทองหนู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11133 495281 00297298 นาย  บรรจง   งามแสงสิริทรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

11134 495282 00296288 นาย  วีรภทัร   เสนวิรัช สาํนกังานใหญ่

11135 495284 00322188 นาย  วรุตม ์  วิเศษสิงห์ สาํนกังานใหญ่

11136 495285 00384605 นาย  จตุเมธ   สุสุข กฟน.1 เชียงใหม่

11137 495286 00301942 นาย  จกัรพงศ ์  ทองแสงแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11138 495287 00301801 น.ส.  ปริศนา   เสมาไชย กฟก.2 ชลบุรี

11139 495288 00315420 นาย  อศันยั   ทุนดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

11140 495289 00301124 นาย  ภทัรากร   สอนสนาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11141 495290 00314165 นาง  ศรัญญา   โมสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

11142 495291 00299036 น.ส.  มุกธิดา   สุหร่าย กฟฉ.3 นครราชสีมา

11143 495292 00332894 นาย  ยทุธนา   เดชกมุมาร กฟฉ.1 อุดรธานี

11144 495293 00307384 นาย  พิษณุ   จนัธนะสมบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

11145 495294 00297266 นาย  อภิรัฐ   พนัธ์ุโสภณ กฟฉ.1 อุดรธานี

11146 495295 00304386 นาย  ภาสกร   เศรษฐปภาวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

11147 495296 00315193 นาย  ปฏิภาณ   สุดทาํนอง กฟฉ.1 อุดรธานี

11148 495297 00296133 นาง  ชลภทัร   ศรีขจรวฒิุศกัดิ สาํนกังานใหญ่

11149 495298 00298276 น.ส.  เดือนเตม็ดวง   ดาํริห์กุล สาํนกังานใหญ่

11150 495299 00301079 น.ส.  ราตรี   เกิดแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11151 495300 00312254 น.ส.  ปองหทยั   หนูหน่าย กฟก.2 ชลบุรี

11152 495302 00308267 นาย  ณฐัพนัธ์   ธีรวฒัน์วิทยา กฟฉ.3 นครราชสีมา

11153 495303 00299654 นาย  จกัรพรรดิ   กาํลงัเหลือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11154 495304 00310925 นาย  สุทศัน์   ดียงื กฟฉ.3 นครราชสีมา

11155 495305 00320463 นาย  ธงชยั   สินภยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11156 495306 00304209 นาย  วชัรพงษ ์  นิยมพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11157 495307 00328748 นาย  สุชาติ   เตา้ทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

11158 495309 00308271 นาย  ชาญชยั   ธนศิลปวิทยา กฟฉ.3 นครราชสีมา

11159 495310 00348760 นาย  สุพรรณ   ตน้พรม สาํนกังานใหญ่

11160 495314 00303649 นาย  กิตติธนตัถ ์  แตงก่อ สาํนกังานใหญ่

11161 495317 00314210 นาย  อนุรักษ ์  เชยชุ่ม กฟก.1 อยธุยา

11162 495318 00305928 นาย  สญัชวลั   หอมกุหลาบ กฟต.1 เพชรบุรี

11163 495319 00304922 น.ส.  ธิดารัตน์   นิลโสภณ กฟก.1 อยธุยา

11164 495320 00296547 นาย  สาธิต   เหลืองทอง สาํนกังานใหญ่

11165 495321 00297202 นาง  มณัฑนา   คาํปัญญา กฟน.2 พิษณุโลก

11166 495322 00318991 นาย  กฤษฏา   เธียรถาวร กฟก.1 อยธุยา

11167 495323 00317363 นาย  ศกัดิดารินทร์   จิวหานงั กฟน.1 เชียงใหม่

11168 495324 00303980 นาย  ประพนัธ์   ถาไชย กฟน.1 เชียงใหม่

11169 495325 00310311 นาง  สมถวิล   เกษสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

11170 495326 00309736 วา่ที ร.ต.  ชยัรัตน์   บุญยอ้ยหยดั กฟก.2 ชลบุรี

11171 495327 00299359 น.ส.  จุฑาวรรณ   เขียวงามดี กฟก.2 ชลบุรี

11172 495329 00318341 นาย  วชิรา   เขจรสตัย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

11173 495330 00306960 น.ส.  วิไลลกัษณ์   คิดสร้าง กฟฉ.3 นครราชสีมา

11174 495331 00314242 นาย  ศานิต   ศิริคช กฟก.2 ชลบุรี

11175 495332 00304904 นาย  วฒิุพนัธ์   สุวรรณโสภา กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11176 495333 00302057 นาย  สมศกัดิ   บุญธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

11177 495334 00302061 นาย  จิตรพล   ขนัทราช กฟน.1 เชียงใหม่

11178 495335 00302075 นาง  ธนธร   ศรีประสาท กฟน.1 เชียงใหม่

11179 495336 00302089 นาย  เพทาย   เมืองมา กฟน.1 เชียงใหม่

11180 495337 00310284 น.ส.  กรุณา   มญัชุนากร กฟก.2 ชลบุรี

11181 495338 00300778 นาง  พิมพพ์ธู   วงัส์ด่าน สาํนกังานใหญ่

11182 495339 00306956 วา่ที ร.ต.  เมธี   ศรีสง่า กฟก.2 ชลบุรี

11183 495340 00312036 นาย  กฤตกร   หิรัญเขวา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

11184 495341 00307039 นาย  ทรงยศ   บุญปัน กฟก.1 อยธุยา

11185 495342 00306356 นาย  บุรินทร์   ตงัชยัโชตนนัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

11186 495343 00304768 นาย  ธนชิต   สมบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11187 495344 00304772 น.ส.  นิภาพร   จนัทสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

11188 495349 00322033 นาย  สุธี   บุตรกร กฟต.1 เพชรบุรี

11189 495350 00314983 นาย  ฐิติ   ฉิงทองคาํ กฟก.3 นครปฐม

11190 495351 00307748 นาย  ภาสกร   เกือวงษ์ กฟต.3 ยะลา

11191 495352 00307693 นาย  ทนงศกัดิ   แกว้สายบวัทอง กฟก.2 ชลบุรี

11192 495353 00307457 นาย  ศุภเสกย ์  กลุเลิศวิวฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

11193 495355 00310739 นาย  ภาณุวฒัน์   ดีรักษา กฟก.2 ชลบุรี

11194 495356 00310725 วา่ที ร.ต.  สยมุพร   ชงัพูลสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

11195 495357 00304590 นาง  อจัฉรา   รวยรัตนาภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

11196 495358 00307425 น.ส.  ณฐัรยา   สร้อยสุข กฟก.3 นครปฐม

11197 495359 00321196 น.ส.  อรวรรณ   ภูศรี กฟก.3 นครปฐม

11198 495360 00307320 น.ส.  พิมลดา   พรมมา กฟก.3 นครปฐม

11199 495361 00307439 น.ส.  กิรณา   สินเจริญ สาํนกังานใหญ่

11200 495362 00304740 นาย  วีระชาติ   ขลีุดี กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11201 495363 00373593 นาย  สิทธิพร   บุตรโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

11202 495364 00302352 นาย  ภานุวฒัน์   อคัราช กฟฉ.1 อุดรธานี

11203 495365 00302316 นาย  ทรงพล   พรหมหลง กฟฉ.1 อุดรธานี

11204 495366 00326132 น.ส.  อรพรรณ   เจริญธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11205 495368 00305528 นาง  วิริยาพร   จิตภกัดีบดินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11206 495369 00303108 นาย  ถวิล   วิชาเกวียน กฟฉ.3 นครราชสีมา

11207 495370 00301097 น.ส.  ณฏัฐพชัร์   ธรรมานุปถมัภ์ สาํนกังานใหญ่

11208 495371 00315107 น.ส.  โสภิตา   ใชบ้างยาง กฟก.3 นครปฐม

11209 495372 00305746 นาย  เอกลกัษณ์   ถาวร สาํนกังานใหญ่

11210 495373 00316353 น.ส.  จุฑามาส   เบญจรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

11211 495374 00390949 น.ส.  ผกานนัท ์  ภู่กณัหพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

11212 495375 00303526 นาย  ณฐั   สงคราม กฟน.1 เชียงใหม่

11213 495376 00303530 นาง  ศุทธินี   สงคราม กฟน.1 เชียงใหม่

11214 495377 00304413 นาย  พลากร   จุกสีดา กฟก.2 ชลบุรี

11215 495378 00315975 นาย  วสุธา   ยอดเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

11216 495379 00319056 นาย  กฤตยชญ ์  ศรีระวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

11217 495380 00310375 นาย  อาณติั   พยคัฆภาพ กฟน.2 พิษณุโลก

11218 495381 00310361 นาย  ป้องพล   นิลประภา กฟก.2 ชลบุรี

11219 495382 00312963 นาย  วิศวรรษ   กานติกูล สาํนกังานใหญ่

11220 495383 00311230 นาย  สรรัมย ์  บวัลงักา กฟก.2 ชลบุรี

11221 495384 00310711 นาย  อรรถพร   พรหมเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

11222 495385 00312977 นาย  ดนยั   วฒัน์ชรานนท์ สาํนกังานใหญ่

11223 495386 00304877 นาย  คมสนัต ์  พุทธรอด สาํนกังานใหญ่

11224 495387 00317868 นาย  เอนกพงษ ์  อินไชยเทพ กฟต.1 เพชรบุรี

11225 495388 00313573 น.ส.  พชัรกนัย ์  จุลรัตนศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี
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11226 495389 00311385 นาย  ศุภโชค   ตงัพงศสิ์ริกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11227 495390 00316399 นาย  บวร   วิทยสมบูรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11228 495391 00315248 นาย  วิระชยั   ขวญัมณี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11229 495392 00308249 นาย  ธีรศกัดิ   บุญญาภินิหาร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11230 495393 00304318 น.ส.  ชญานิษฐ ์  นวกุลฤทธิไกร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11231 495394 00306310 นาย  มานพ   วฒิุมานพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11232 495395 00296088 น.ส.  ทิพวรรณ์   เกิดโภคทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11233 495396 00296042 นาง  จิราณี   เกิดวนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11234 495397 00296056 น.ส.  พชัรี   สุวรรณประสม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11235 495399 00304390 นาย  คมสนัต ์  หนาแน่น กฟก.2 ชลบุรี

11236 495400 00311717 นาย  ชานนท ์  จารุพานิช สาํนกังานใหญ่

11237 495401 00301542 นาย  กฤษกร   เล็กเจริญสุข กฟน.3 ลพบุรี

11238 495402 00322229 นาง  สุนนัทา   สายยมิ สาํนกังานใหญ่

11239 495403 00309718 น.ส.  นภสัวรรณ   ประสิทธิอคัรภา สาํนกังานใหญ่

11240 495405 00310957 นาย  พิพฒัน์   อยูบ่าง สาํนกังานใหญ่

11241 495406 00270006 นาย  กาํพล   พนัธ์ประยรู กฟน.1 เชียงใหม่

11242 495407 00312181 นาย  ชยัวฒัน์   มณีกรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

11243 495408 00334228 นาย  ภาณุภทัร   หลงสมบุญ กฟฉ.1 อุดรธานี

11244 495409 00306974 นาย  อธิศกัดิ   เหรียญรุ่งโรจน์ กฟก.2 ชลบุรี

11245 495410 00304936 นาย  อภิชาติ   วิภาสธีรวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

11246 495411 00308962 นาย  ศุภโชค   นาคราช กฟก.3 นครปฐม

11247 495412 00306215 นาย  ณฐั   งามสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

11248 495413 00311444 นาย  นพพร   ชาวไชยศรี กฟก.3 นครปฐม

11249 495414 00341259 นาย  ประสิทธิ   เอียมลิม กฟก.3 นครปฐม

11250 495415 00364015 นาย  ศิริพนัธ์   บุญนนัท์ กฟก.3 นครปฐม
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11251 495416 00306338 นาย  นนัทชยั   พนัธรักษร์าชเดช สาํนกังานใหญ่

11252 495417 00314101 น.ส.  พนัชลี   โวหารดี กฟต.1 เพชรบุรี

11253 495418 00321582 นาย  กลยทุธ   แกว้อมัพร กฟต.1 เพชรบุรี

11254 495419 00297125 น.ส.  พรพรรณ   กลนัแกว้ สาํนกังานใหญ่

11255 495420 00307970 นาย  คมวฒัน์   วฒันาภกัดีดาํรง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11256 495421 00307984 นาย  กิตติพงษ ์  บุปผาหอม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11257 495422 00307948 นาย  ณฐักานต ์  ป้อมไชยา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11258 495424 00297634 น.ส.  ภทัรจิต   เอียมจิตกุศล สาํนกังานใหญ่

11259 495425 00301310 นาย  อภิชาติ   ก๋าใจคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

11260 495427 00300350 นาย  ธนาภทัร์   พุ่มม่วง กฟน.3 ลพบุรี

11261 495429 00297593 น.ส.  อนุสรา   นิธิอนนัตส์กุล กฟน.1 เชียงใหม่

11262 495430 00299931 นาย  จิโรจ   มีเคลือบ กฟน.3 ลพบุรี

11263 495431 00309881 นาย  พงษส์นัต ์  สรรพอาษา กฟฉ.1 อุดรธานี

11264 495433 00301760 นาย  ทรงชยั   แสนคาํมูล กฟน.1 เชียงใหม่

11265 495434 00305219 นาย  เกษม   พนัธ์โชติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11266 495435 00300150 นาย  กฤษฎา   ขนุพิลึก กฟน.3 ลพบุรี

11267 495438 00296129 น.ส.  รวิกานต ์  พรหมายน สาํนกังานใหญ่

11268 495439 00300146 นาย  ชิงชยั   กลบัฝัง กฟน.3 ลพบุรี

11269 495441 00309877 นาย  อาทิตย ์  ภูมิทตั กฟฉ.1 อุดรธานี

11270 495442 00319006 นาย  พเยาว ์  วุฒิแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

11271 495445 00300205 นาย  ชชัวาล   วงศเ์ป็นพนัธุ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11272 495446 00297802 นาย  ธรรมสิงห์   ฉิมม่วง กฟน.3 ลพบุรี

11273 495447 00304895 นาย  สุริยะ   ขวาลาํธาร กฟฉ.1 อุดรธานี

11274 495449 00305869 นาย  นิธิศ   วชัรกิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

11275 495450 00301756 นาย  ถนอมพล   ศรีปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่
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11276 495451 00296765 นาย  เทพนรินทร์   ตุม้โท กฟน.3 ลพบุรี

11277 495453 00297325 นาย  วงศกร   ทองนพเนือ สาํนกังานใหญ่

11278 495454 00296751 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   บุญสอง กฟน.3 ลพบุรี

11279 495455 00302134 นาย  แสงชยั   ผงสินสุ กฟฉ.1 อุดรธานี

11280 495456 00314260 วา่ที ร.ต.  อภิชาติ   ศรีสาํราญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11281 495457 00299577 นาย  วฒันา   ชาลีสมบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

11282 495458 00306760 นาย  ปาลาวี   ฉนัทชาติ กฟน.3 ลพบุรี

11283 495459 00301774 นาย  วฒิุชยั   สุภาวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

11284 495460 00309863 นาย  ภาคภูมิ   มหาราช กฟฉ.1 อุดรธานี

11285 495463 00313791 น.ส.  พชัรินทร์   ประยงคเ์ลก็ สาํนกังานใหญ่

11286 495464 00301392 นาย  รัฐวุฒิ   ชลายน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11287 495465 00306542 วา่ที ร.ต.  ณฐัวฒิุ   วิเศษทกัษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

11288 495467 00298280 นาย  ณฐัวฒิุ   กาวิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

11289 495468 00409493 นาย  รุธพล   อุไรวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11290 495470 00384691 นาย  อภิรมย ์  บวัตูม กฟน.2 พิษณุโลก

11291 495471 00298612 นาย  วสนัต ์  มะลยัสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11292 495472 00301792 นาย  ศกัดา   ดงักลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

11293 495473 00298599 นาย  วฒิุไกร   วรัยพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11294 495474 00298676 นาย  กมัปนาท   ยศพล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11295 495475 00301356 นาย  สรายทุธ   ประสพสมบติั กฟฉ.3 นครราชสีมา

11296 495476 00298999 นาย  อิทธิเดช   เอราวรรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11297 495477 00302116 นาย  ธีระยทุธ   บุตรโยธี กฟฉ.1 อุดรธานี

11298 495478 00298971 นาย  พิสิษฐศกัดิ   ชาติสมร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11299 495479 00301324 นาย  วฒิุภทัร   วิทยศ์ลาพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11300 495480 00298630 นาย  ยทุธพล   จนัทชุม กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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11301 495481 00297284 นาย  ไชยยนัต ์  สุขแสนเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

11302 495482 00301360 นาย  อดิศกัดิ   ยอ่มกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

11303 495483 00318696 นาย  ชยัวฒัน์   ตนัติธญัญกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11304 495484 00310193 นาย  อนุชยั   ไวคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

11305 495485 00305514 นาย  ณรงค ์  รดจนัทร์พะเนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

11306 495487 00299309 นาย  กิตติชยั   ดวงชิน กฟฉ.1 อุดรธานี

11307 495489 00302661 นาย  สถิต   แสงศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11308 495490 00300546 นาย  สมศกัดิ   พุทธระ กฟฉ.1 อุดรธานี

11309 495491 00301342 นาย  สุวฒัน์   เทียนใชดี้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11310 495492 00302657 นาย  สุวิชา   ทองคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11311 495493 00304409 นาย  ณรงคเ์ดช   การโอสถ กฟฉ.1 อุดรธานี

11312 495494 00301374 นาย  พงศศิ์ริ   มากทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

11313 495495 00307966 นาย  นครชยั   สมนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11314 495496 00322960 นาย  ชยัวฒัน์   เชียงบาล กฟฉ.1 อุดรธานี

11315 495497 00306506 นาย  สูงศกัดิ   กระจ่างโพธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11316 495499 00309413 นาย  อนนัต ์  ยาวละ กฟฉ.1 อุดรธานี

11317 495500 00311771 นาย  นิรันดร์   นวนกลางดอน กฟฉ.3 นครราชสีมา

11318 495502 00409475 นาย  จีรัฐติกลุ   ศรีสุนาครัว กฟฉ.1 อุดรธานี

11319 495504 00309768 นาย  อติเทพ   ทองสมุทร กฟต.1 เพชรบุรี

11320 495505 00310866 นาย  ดนยั   หลา้สุดตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11321 495506 00303071 นาย  พนมสินธุ์   ผาสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11322 495507 00316567 นาย  วิญ ู   แกว้ดวงดี กฟฉ.1 อุดรธานี

11323 495508 00301265 นาย  เอกอมร   กองกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11324 495509 00316103 นาย  เปียมศกัดิ   พรหมสุวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11325 495510 00322792 นาย  สรศกัดิ   อ่วมสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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11326 495511 00344807 นาย  อานนท ์  จนัตะนี กฟฉ.1 อุดรธานี

11327 495513 00297143 นาย  เดชาธร   ปิดดวงแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11328 495514 00305223 นาย  กิจเพชร   ธรรมาวติั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11329 495515 00311480 นาย  ณฐัพงษ ์  บุญสืบ กฟฉ.1 อุดรธานี

11330 495516 00299777 นาย  วงศวิ์วฒัน์   พนัพิทกัษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11331 495517 00338040 นาย  ณราลกัษณ์   แสนยอดคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11332 495518 00314383 นาย  มานศกัดิ   พิลาฤทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11333 495519 00313105 นาย  เมธา   ดาํรงคเ์ผา่ กฟน.3 ลพบุรี

11334 495520 00297589 นาย  ระตินยั   รักษาวงศ ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11335 495521 00301338 นาย  วงศกร   จนัทร์ดา กฟฉ.1 อุดรธานี

11336 495522 00313096 นาย  อมรพนัธุ์   ดีอยู่ กฟน.3 ลพบุรี

11337 495523 00311894 นาย  สุภทัรชยั   ฉิมชาติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11338 495524 00315725 นาย  จีระศกัดิ   พึงโค กฟฉ.3 นครราชสีมา

11339 495526 00308867 นาย  นฐัพล   นพศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11340 495527 00308358 นาย  พงษสุ์วรรณ   ภูดาษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11341 495528 00299836 นาย  รัชพล   ชาํนาญยทุธ กฟน.1 เชียงใหม่

11342 495529 00318478 นาย  ธนศกัดิ   ศรีคชา กฟฉ.3 นครราชสีมา

11343 495530 00310852 นาย  สุเมธี   เกิดประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

11344 495531 00310684 นาย  พิษณุ   บุญรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11345 495532 00306360 นาย  ณฐัพล   เป็นเรียบร้อย กฟฉ.1 อุดรธานี

11346 495535 00302702 นาย  เฉลิมพล   เณรศิริรังษี กฟฉ.3 นครราชสีมา

11347 495536 00312509 นาย  ธนเดช   ทองศรีมะดนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

11348 495538 00307607 นาย  ธวตัรชยั   โสภามา กฟฉ.1 อุดรธานี

11349 495539 00306588 นาย  รัตพล   เพชรนอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

11350 495542 00316644 นาย  อนุชา   เผา่ตระกลู กฟน.3 ลพบุรี
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11351 495543 00306110 นาย  นิกร   มูลอา้ย กฟน.1 เชียงใหม่

11352 495544 00302425 นาย  นฤเวชน์   โล่ห์คาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11353 495545 00300746 นาย  ขจรศกัดิ   บาทชารี กฟฉ.1 อุดรธานี

11354 495546 00311703 นาย  สุวฒัน์   อุ่นเรียน กฟน.3 ลพบุรี

11355 495547 00316630 นาย  สมบติั   ศิริวฒันโดม กฟน.3 ลพบุรี

11356 495548 00300328 นาย  สมชยั   ผงสินสุ กฟฉ.1 อุดรธานี

11357 495550 00308417 นาย  พรเพชร   พิพิธพนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

11358 495552 00319383 นาย  พิเชษฐ   ดาํรงคเ์ผา่ กฟน.3 ลพบุรี

11359 495553 00306106 นาย  ธนวฒัน์   เปงใจ กฟน.1 เชียงใหม่

11360 495555 00302348 นาย  สุรศกัดิ   อยูบุ่ญ กฟก.1 อยธุยา

11361 495556 00311476 นาย  ปรัชญา   บรรดาศกัดิ กฟน.3 ลพบุรี

11362 495557 00318505 นาย  ตุลชยั   ศิริขนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11363 495559 00315307 นาย  พิพฒัน์   ลีลาตระการกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11364 495560 00307552 นาย  ธนญัชยั   ฤาชา กฟฉ.1 อุดรธานี

11365 495561 00299004 นาย  อมร   ศรีสุภโยค กฟฉ.3 นครราชสีมา

11366 495562 00304213 วา่ที ร.ต.  สุพจน์   บุตรรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

11367 495563 00315416 นาย  พงศกร   เขียวอมัพร กฟน.3 ลพบุรี

11368 495564 00302461 นาย  สุรชาติ   ชนะโชติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11369 495565 00297402 นาย  มานพ   นนัใจ กฟน.1 เชียงใหม่

11370 495567 00311903 นาย  สิทธิชยั   ครองปัญญา กฟฉ.3 นครราชสีมา

11371 495568 00315707 นาย  ทวีเกียรติ   ฟังอารมณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

11372 495569 00355323 นาย  เปรม   ยนัยงค์ กฟน.3 ลพบุรี

11373 495570 00307548 นาย  อลงกต   พลทสัสะ กฟฉ.1 อุดรธานี

11374 495571 00309704 นาย  เจษฎา   ดงักลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

11375 495572 00366467 นาย  ทนงศกัดิ   สุขแสงกิจ กฟน.3 ลพบุรี
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11376 495573 00300623 นาย  กิตติศกัดิ   เพมิศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11377 495574 00299163 นาย  เฉลิมพล   ศรีลาภูมิ กฟฉ.1 อุดรธานี

11378 495575 00413353 นาย  อนุสรณ์   พานทอง กฟน.3 ลพบุรี

11379 495577 00317090 นาย  วฒิุศกัดิ   ศรีทบัทิม กฟฉ.3 นครราชสีมา

11380 495578 00301738 นาย  ณฐ ุตม ์  ไชยโกฎิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11381 495580 00307566 นาย  อภิชาติ   รักสุทธี กฟฉ.1 อุดรธานี

11382 495581 00305437 นาย  กีรติ   ออมสินธ์ กฟน.3 ลพบุรี

11383 495582 00311244 นาย  ธนกฤต   นนทณ์ณชั กฟฉ.3 นครราชสีมา

11384 495583 00299759 นาย  ธนพล   ราโชกาญจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

11385 495584 00305419 นาย  พงพนัธ์   กลินบุญ กฟน.3 ลพบุรี

11386 495585 00308085 นาย  ณฐัพงษ ์  ดอกศรีเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

11387 495586 00312686 นาย  สถาปัตย ์  ครอบแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11388 495587 00302439 นาย  วฒิุชยั   รักษวิ์เชียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

11389 495588 00309390 นาย  มุณี   ศรีชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

11390 495589 00305405 นาย  คมสนัต ์  แสงอุทยั กฟน.3 ลพบุรี

11391 495590 00312672 นาย  เจษฏาฉตัร   นามแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11392 495591 00304045 นาย  จิรศกัดิ   ภูมิฐาน กฟฉ.3 นครราชสีมา

11393 495592 00309409 นาย  จรุวตัร   อนนัตโสภณ กฟฉ.1 อุดรธานี

11394 495594 00308326 นาย  เธียรวชิญ ์  แสงจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

11395 495595 00301683 นาย  อนุชา   สงัประกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

11396 495596 00305778 นาย  วชัรินทร์   วจีสจัจะ กฟน.3 ลพบุรี

11397 495597 00301588 นาย  จีรวฒัน์   จิตจกัร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11398 495598 00308712 นาย  วสนัต ์  น่วมแกว้ กฟก.1 อยธุยา

11399 495599 00299272 นาย  อภินนัท ์  คึมยะราช กฟฉ.1 อุดรธานี

11400 495601 00301742 วา่ที ร.ต.  สนัติ   ไชยสีทา กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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11401 495603 00309427 นาย  กาํพล   วนัละ กฟฉ.1 อุดรธานี

11402 495604 00298349 นาย  ธรนินทร์   นกัไร่ กฟน.1 เชียงใหม่

11403 495605 00298571 นาย  วิเศษ   บุญก่อน กฟน.3 ลพบุรี

11404 495606 00311585 นาย  นุกูล   เวโรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11405 495607 00298521 นาย  ชชัวาลย ์  สุขประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

11406 495608 00298553 นาย  ภูมิชนก   นุชถนอม กฟน.3 ลพบุรี

11407 495609 00309536 นาย  ศุภชยั   ชยัทองคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

11408 495610 00299763 นาย  จรัล   หมืนทา กฟน.1 เชียงใหม่

11409 495611 00305782 นาย  ฌานิน   ทรัพยอ์นนัต์ กฟน.3 ลพบุรี

11410 495612 00355337 นาย  ชนินทร์   พริงมงคล กฟก.1 อยธุยา

11411 495613 00302120 นาย  เก่ง   มีศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

11412 495614 00311694 นาย  อคัรพงษ ์  มากจอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

11413 495615 00315143 นาย  ฐาเณศ   ช่วยออก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11414 495616 00310666 นาย  วินยั   ผูดี้ กฟน.3 ลพบุรี

11415 495617 00311353 นาย  วีรวฒัน์   ผลพิพฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

11416 495618 00399484 นาย  อภินนัท ์  เงินมาอยู่ กฟน.3 ลพบุรี

11417 495619 00313464 นาย  สมศกัดิ   ขนัธลกัษณ์ กฟก.1 อยธุยา

11418 495620 00315793 นาย  พงศป์ระพนัธ์   พิเคราะห์กิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

11419 495621 00301988 นาย  ธีระยทุธ   ปูนสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11420 495622 00313446 นาย  วิทยา   กฏีุพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

11421 495623 00305714 นาย  ณฐัพงษ ์  พ่วงมี กฟน.3 ลพบุรี

11422 495624 00313169 นาย  กสิณ   อ่อนพรม กฟฉ.1 อุดรธานี

11423 495625 00306792 นาย  วิทวสั   สทัธศรี กฟก.1 อยธุยา

11424 495626 00319806 นาย  เกรียงไกร   ชอบเพือน กฟน.3 ลพบุรี

11425 495627 00305964 นาย  อนุรักษ ์  จนัทุมมา กฟฉ.1 อุดรธานี
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11426 495629 00306774 นาย  ภาคภูมิ   ภาคทรัพยศ์รี กฟก.1 อยธุยา

11427 495631 00302007 นาย  กลุกานต ์  เมธาปกรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

11428 495632 00296779 นาย  ฤชา   สมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

11429 495633 00315698 นาย  อโศกสิน   จนัทร์ทิพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11430 495634 00306051 นาง  รัศมี   สิงหรา กฟฉ.3 นครราชสีมา

11431 495635 00318078 นาย  วฒันชยั   รัตนจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

11432 495636 00306801 นาย  นนัทพล   มะลิทอง กฟก.1 อยธุยา

11433 495638 00305328 นาย  ภทัรกฤช   อ่วมเชือ กฟน.3 ลพบุรี

11434 495639 00304354 นาย  จตุพร   อิมใจ กฟก.1 อยธุยา

11435 495640 00310220 นาย  สานิต   มีสมเดช กฟก.1 อยธุยา

11436 495642 00318191 นาย  ธงชยั   จามกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

11437 495643 00305314 วา่ที ร.ต.  อคัรวฒิุ   พงษเ์ผือก กฟน.3 ลพบุรี

11438 495644 00311876 นาย  นเรศน์   คงเจริญ กฟก.1 อยธุยา

11439 495645 00304340 นาย  ณภทัร   ใบเนียม กฟก.1 อยธุยา

11440 495646 00305364 นาง  สุริสา   ศรีแสวง สาํนกังานใหญ่

11441 495647 00298494 นาย  วฒิุชยั   วงคช์ยั กฟน.1 เชียงใหม่

11442 495648 00299331 นาย  พิสิทธิศกัดิ   โซ่พิมาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

11443 495649 00305300 นาย  วชัระ   นิยมะจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

11444 495650 00311862 นาย  นิธิโรจน์   จรัสกีรติวฒันา กฟก.1 อยธุยา

11445 495651 00296424 นาย  วีระยทุธ   ครองไตรเวช กฟก.1 อยธุยา

11446 495653 00315634 นาย  ธีรพล   ชูพรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

11447 495654 00296656 นาย  ศรายทุธ   ตระกูลวรวฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

11448 495655 00296438 นาย  วริษฐ ์  เขจรนนัทน์ กฟก.1 อยธุยา

11449 495656 00311008 นาย  ชาคริต   ห่อทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11450 495657 00300164 นาย  เอนก   ชืนเยน็ สาํนกังานใหญ่
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11451 495658 00300487 นาย  ดิเรก   รินนาศกัดิ กฟน.3 ลพบุรี

11452 495659 00298412 นาย  ธิติสรรณ์   หลวงคาํแวน่ กฟน.1 เชียงใหม่

11453 495660 00304368 นาย  ราเชน   นาคแกมทอง กฟก.1 อยธุยา

11454 495661 00306065 น.ส.  รสสุคนธ์   แสงชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11455 495662 00310589 นาย  ณฐัภูมิ   งามเสมอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11456 495664 00298626 นาย  เสน่ห์   รักษาศรี กฟก.1 อยธุยา

11457 495665 00300750 นาย  วชิรากรณ์   ป้องเขต กฟก.1 อยธุยา

11458 495666 00299195 นาย  เสรี   พลเสน กฟก.1 อยธุยา

11459 495667 00298567 นาย  จิรายทุธ   ศรีสงัวาลย์ กฟก.1 อยธุยา

11460 495668 00300637 นาย  มีชยั   จุลบุรมย์ กฟก.1 อยธุยา

11461 495670 00298367 นาย  รัญญก์วิน   เพง็สวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

11462 495671 00302366 นาย  วีระพงษ ์  มหาวงศ ์ กฟก.1 อยธุยา

11463 495672 00298767 นาย  มนูเชษฐ์   วิจิตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11464 495673 00301110 นาย  ปริญญา   สุธาเนตร กฟก.1 อยธุยา

11465 495675 00300837 นาย  ธวชั   พุดซอ้น กฟก.1 อยธุยา

11466 495676 00299218 นาย  ธนกฤต   รืนภาคพจน์ กฟก.1 อยธุยา

11467 495677 00315066 นาย  บณัฑิต   สืบศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

11468 495678 00301306 วา่ที ร.ต.  ธีรวฒิุ   จนัทร์พรหม กฟน.1 เชียงใหม่

11469 495680 00310743 นาย  ธีรยทุธ   คลา้ยโสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

11470 495682 00301956 นาย  สวง   คาํพราว กฟก.1 อยธุยา

11471 495683 00301974 นาย  จกัรรินทร์   แดงสงัวาลย์ กฟก.1 อยธุยา

11472 495684 00311226 นาย  สง่า   พูนกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

11473 495685 00305728 นาย  เฉลิมชยั   ไชยรา กฟก.1 อยธุยา

11474 495686 00301297 นาย  เจดีย ์  จนัทร์กลิน กฟน.1 เชียงใหม่

11475 495687 00311280 นาย  จกัรกฤษณ์   ศรีมงคลวิไล กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11476 495688 00361685 นาย  ธนากร   หนูแกว้ กฟก.1 อยธุยา

11477 495690 00315298 นาย  กฤษดา   ก๊กรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11478 495691 00299240 นาย  สิทธิพงษ ์  หมอปาละ กฟน.1 เชียงใหม่

11479 495692 00302720 นาย  ประยทุธ   พรหมทสาร กฟก.1 อยธุยา

11480 495693 00299563 นาย  สุจริต   ทิพยเ์จริญ กฟน.1 เชียงใหม่

11481 495694 00298858 นาย  ธวชัชยั   ซึงประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

11482 495696 00309140 น.ส.  พสัตราภรณ์   วรรณอาภา สาํนกังานใหญ่

11483 495697 00305623 นาย  เปรม   ประดิษฐ กฟก.1 อยธุยา

11484 495698 00299622 นาย  ยทุธนา   กณัทวี กฟน.1 เชียงใหม่

11485 495699 00313214 นาย  เมธี   หนูไกร กฟก.1 อยธุยา

11486 495700 00299268 นาย  สมาวิษฐ   สสิกาญจน์ กฟก.1 อยธุยา

11487 495702 00309972 นาย  ยทุธชยั   ประไวย์ สาํนกังานใหญ่

11488 495703 00309059 นาย  แสนศกัดิ   สญัญะชิต กฟก.1 อยธุยา

11489 495705 00312840 นาย  สุเชาว ์  เทพแจ่มใจ กฟก.1 อยธุยา

11490 495706 00299636 นาย  สรรเสริญ   บลัลงัก์ กฟน.1 เชียงใหม่

11491 495708 00311749 นาย  ภาณุ   จรณธรรม กฟก.1 อยธุยา

11492 495709 00309077 นาย  วิษณุ   ขาํมณี กฟก.1 อยธุยา

11493 495710 00314329 นาย  ทวีศกัดิ   ฟองศรี กฟก.1 อยธุยา

11494 495711 00307798 นาย  ชาญวทิย ์  ผดุงหมาย กฟก.1 อยธุยา

11495 495713 00309063 นาย  รัฐไท   พวงบานเยน็ กฟก.1 อยธุยา

11496 495716 00315339 นาย  คมัภีร์   มณีไพร กฟก.1 อยธุยา

11497 495717 00305950 นาย  วิชาญ   เนตรสว่าง กฟก.1 อยธุยา

11498 495718 00324180 นาย  วีรยทุธ   บานแยม้ กฟก.1 อยธุยา

11499 495719 00306465 นาย  สมศกัดิ   ทองใบใหญ่ กฟก.1 อยธุยา

11500 495720 00306906 นาย  วฒิุศกัดิ   แกว้แสงใส กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11501 495723 00356206 นาย  รัตนชยั   กลินคาํ กฟน.3 ลพบุรี

11502 495725 00307352 นาย  มนตรี   ใจเยยีม กฟก.1 อยธุยา

11503 495726 00301788 นาย  รัตนพล   สุวรรณมยั สาํนกังานใหญ่

11504 495727 00307370 นาย  สราวธุ   ขยายฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

11505 495728 00321419 นาย  กฤษฏา   รืนรส กฟก.1 อยธุยา

11506 495730 00307366 นาย  กิตติพงษ ์  ศิริเพญ็ สาํนกังานใหญ่

11507 495731 00304259 นาย  อภิชาติ   โปร่งใจ กฟน.1 เชียงใหม่

11508 495733 00308003 นาย  พงษศ์กัดิ   สร้อยทอง กฟก.1 อยธุยา

11509 495734 00301815 นาย  สุรศกัดิ   คาพิจารณ์ กฟก.1 อยธุยา

11510 495735 00304295 นาย  ศรชยั   เชือเกตุ กฟน.3 ลพบุรี

11511 495736 00323093 นาย  ศราวธุ   มงัมูล กฟน.1 เชียงใหม่

11512 495737 00301897 นาย  อาทิตย ์  เพญ็สมบติั กฟน.2 พิษณุโลก

11513 495738 00303671 นาย  อานนท ์  ศรีสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

11514 495739 00311030 นาย  วีระวฒิุ   ศิวะเทเวศร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11515 495741 00305487 นาย  นิติ   ประทุมชาติ กฟน.3 ลพบุรี

11516 495742 00419640 นาย  ปิยวฒัน์   บุรีรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

11517 495743 00300700 นาย  ปภทัร์พงษ ์  ร่มพุดตาล กฟน.3 ลพบุรี

11518 495745 00301833 นาย  ศุภชยั   ผอ่งชนะ กฟก.1 อยธุยา

11519 495746 00301829 นาย  เฉลิมศกัดิ   ศิริมงคล กฟก.1 อยธุยา

11520 495748 00300687 นาย  ธนาพร   คาํแถลง กฟน.3 ลพบุรี

11521 495749 00309190 นาย  วิเชียร   พวงกดุนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11522 495750 00350119 นาย  สมยศ   เชืออาษา กฟก.1 อยธุยา

11523 495751 00303653 นาย  วรพจน์   ยวนอยู่ กฟก.1 อยธุยา

11524 495752 00307952 นาย  ปณิธาน   ศรีใสคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11525 495755 00303635 นาย  วราวฒิุ   เผน่โผน กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11526 495756 00310125 นาย  ชาคริต   เพช็รประยรู กฟก.1 อยธุยา

11527 495759 00305578 นาย  ไกรสร   ภู่ห้อย กฟก.1 อยธุยา

11528 495760 00307716 นาย  พูนศกัดิ   ทองเจริญพร กฟก.1 อยธุยา

11529 495761 00300714 นาย  สุเมธา   ทวิชานุรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

11530 495762 00309572 นาย  ชาญวฒิุ   ไชยลาภ กฟก.1 อยธุยา

11531 495764 00305564 นาย  มานพ   จนัทเสน กฟก.1 อยธุยา

11532 495765 00311026 นาย  อิทธิพล   เกษมนิมิตรพร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11533 495766 00309568 นาย  กฤษณะ   กฏีุรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

11534 495767 00398701 นาย  เอกสิทธิ   จนัทร์แกว้ กฟก.1 อยธุยา

11535 495768 00310884 นาย  ณฐัพงษ ์  ปัตถาทุม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11536 495771 00300132 นาย  นพดล   มาสี กฟก.1 อยธุยา

11537 495773 00304027 นาย  ยทุธพงษ ์  สุดเฉลียว กฟฉ.3 นครราชสีมา

11538 495775 00300100 นาย  ชุติพนธ์   กาสีชา กฟก.1 อยธุยา

11539 495776 00316262 นาย  วรจี   พรหมรักษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11540 495778 00297884 นาย  อนุวฒัน์   เรียบเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

11541 495779 00300114 นาย  เฉลิมพฒัน์   สุกแดง กฟก.1 อยธุยา

11542 495780 00317022 นาย  วสนัต ์  มาเวหา กฟน.2 พิษณุโลก

11543 495781 00323502 นาย  ณฐั   จนัทร์หอม กฟก.3 นครปฐม

11544 495782 00305605 นาย  สราวฒิุ   ยงิเจริญ กฟก.1 อยธุยา

11545 495783 00365039 นาย  พิษณุ   รอดปัดสะเวก กฟก.1 อยธุยา

11546 495785 00302457 นาย  เสรีรัตน์   ธรรมสิงห์ กฟก.1 อยธุยา

11547 495786 00297870 นาย  ธนพนธ์   กองขมิน กฟน.3 ลพบุรี

11548 495787 00302489 นาย  จิรพงศ ์  เศรษฐจนัทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

11549 495788 00315343 นาย  นิรุต   ผิวจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

11550 495789 00307702 นาย  ธวชัชยั   มีกลินหอม กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11551 495790 00303512 นาย  มีนา   บุญมีเจริญ กฟน.2 พิษณุโลก

11552 495791 00308835 นาย  พรชยั   ชืนใจ กฟก.1 อยธุยา

11553 495792 00302443 นาย  วโรดม   เครือวรพนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

11554 495793 00317581 นาย  สุธีรภทัร   กลินบวัทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

11555 495795 00305873 นาย  สงกรานต ์  ชยากรสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

11556 495796 00433393 นาย  ธนกร   เชาวว์ลัล์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

11557 495797 00325940 นาย  เกรียงศกัดิ   ไชยวฒิุ กฟก.1 อยธุยา

11558 495798 00337399 นาย  มนัตเสวี   คุณุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11559 495799 00305346 นาย  ภาณุทรรศย ์  โสภาศรีจนัทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

11560 495801 00300241 นาย  พายพั   ศิริวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

11561 495802 00311367 นาย  ศุภเดช   วิกุล กฟน.1 เชียงใหม่

11562 495803 00298371 นาย  อนุรักษ ์  รัตนมณี กฟน.1 เชียงใหม่

11563 495804 00315602 นาย  ประดิษฐ์   ตียะวาพร กฟฉ.1 อุดรธานี

11564 495805 00298303 นาย  รณรงค ์  คิดอ่าน กฟน.1 เชียงใหม่

11565 495806 00303112 นาย  จกัรวาล   อุชาดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

11566 495807 00305891 นาย  ถาวร   พวงอินทร์ กฟก.1 อยธุยา

11567 495808 00305887 นาย  วงคส์ถิตย ์  กาํเนิดเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

11568 495809 00299236 วา่ที ร.ต.  สถาพร   อยูก่ลดั กฟก.1 อยธุยา

11569 495810 00307443 นาย  นิวิฐ   นนัทศิริ กฟก.1 อยธุยา

11570 495812 00299131 นาย  กฤษกร   พรหมโมปกรณ์ สาํนกังานใหญ่

11571 495813 00298385 นาย  สุกิจ   วงคฟู์ กฟน.1 เชียงใหม่

11572 495814 00307475 นาย  เกรียงไกร   เจริญราศรี กฟก.1 อยธุยา

11573 495815 00305982 นาย  เอกพงศ ์  กิตติวรรธโนทยั กฟก.1 อยธุยา

11574 495816 00298812 นาย  กิตติพงษ ์  วงศจ์นัทร์ กฟก.1 อยธุยา

11575 495817 00299313 วา่ที ร.ต.  กาํธร   ตอพล กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11576 495818 00299795 น.ส.  สุภาพร   แรงจริง กฟก.2 ชลบุรี

11577 495819 00313450 นาย  อาลี   วนัเต๊ะ กฟก.1 อยธุยา

11578 495820 00301192 นาย  อดิศกัดิ   ฉลูทอง กฟก.1 อยธุยา

11579 495821 00301142 นาย  ณฐัพงษ ์  สนเทศ กฟก.1 อยธุยา

11580 495822 00299804 นาย  ชาญชยั   บุญศรี กฟก.2 ชลบุรี

11581 495823 00306174 นาย  ธนิต   มาละวรรณโณ กฟก.1 อยธุยา

11582 495824 00298426 นาย  วสนัต ์  จนัศิลา กฟน.1 เชียงใหม่

11583 495825 00307461 นาย  วิทยา   สู่ทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

11584 495826 00302689 นาย  พนัธวิศ   กมลพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

11585 495827 00303594 นาย  นิกรณ์   สุภาพุฒ กฟก.1 อยธุยา

11586 495828 00319715 นาย  อนุวฒัน์   มนัจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

11587 495829 00297989 นาย  ศาตราวฒิุ   ด่านประเสริฐสุข กฟก.1 อยธุยา

11588 495830 00299872 นาย  วิฑูรย ์  จึงสุนทรกุล กฟก.2 ชลบุรี

11589 495831 00312654 นาย  จกัรพงษ ์  ทดัทอง กฟก.1 อยธุยา

11590 495832 00299454 นาย  วรุณ   ประดิษฐจร กฟก.2 ชลบุรี

11591 495833 00303603 นาย  อภิชาติ   ปานทอง กฟก.1 อยธุยา

11592 495834 00301201 นาย  สมบติั   เงาะดี กฟก.1 อยธุยา

11593 495835 00299486 นาย  สมจินต ์  ลิมซิน กฟก.2 ชลบุรี

11594 495836 00297957 นาย  ฐิติวศัน์   พยฆัรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

11595 495837 00303617 นาย  อนนต ์  ใจสงดั กฟก.1 อยธุยา

11596 495838 00314842 วา่ที ร.ต.  ธนกร   นิสพร กฟก.1 อยธุยา

11597 495839 00315961 นาย  นพดล   สารานพคุณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11598 495840 00307243 นาย  สรายธุ   แกว้สนธิ กฟก.1 อยธุยา

11599 495841 00308849 นาย  มาโนช   เกิดโชค กฟก.1 อยธุยา

11600 495842 00298317 วา่ที ร.ต.  กฤษณะ   ยอดนาํคาํ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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11601 495843 00306374 นาย  ถวิล   รัมมะนพ กฟก.1 อยธุยา

11602 495844 00312759 นาย  ณฐัพงษ ์  มิตรรัก กฟก.1 อยธุยา

11603 495845 00301001 นาย  สุริยา   พลีกรรม กฟก.2 ชลบุรี

11604 495846 00308762 นาย  ภาณุวฒัน์   บุญธรรม กฟก.2 ชลบุรี

11605 495847 00298399 วา่ที ร.ต.  สมควร   อินต๊ะโม กฟน.1 เชียงใหม่

11606 495848 00307239 นาย  ทวีศกัดิ   หลอดทอง กฟก.1 อยธุยา

11607 495849 00311408 นาย  ภาคิน   นาคไพรัชช์ กฟก.2 ชลบุรี

11608 495850 00312886 นาย  อนนัตกร   แดงกล่อม กฟก.2 ชลบุรี

11609 495851 00366217 นาย  เมธี   กุลกุศล กฟก.1 อยธุยา

11610 495852 00299468 นาย  นิสิต   สมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

11611 495853 00298335 นาย  ศรชยั   ไชยวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

11612 495854 00312872 นาย  วีรพล   เกตศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

11613 495855 00306160 นาย  นพดล   ภกัดี สาํนกังานใหญ่

11614 495856 00307225 นาย  ภานุวตัร   กองสีนนท์ กฟก.1 อยธุยา

11615 495857 00298921 นาย  ชยัยงค ์  แซ่ลิม กฟก.2 ชลบุรี

11616 495858 00316985 นาย  คงกฤช   สุขใจ กฟก.1 อยธุยา

11617 495859 00307211 นาย  ธนธชั   กาญจนศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

11618 495860 00303562 นาย  ขจรศกัดิ   ห่านสุวรรณกูล กฟก.1 อยธุยา

11619 495861 00298458 นาย  สุพรรณ   กนัทะวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

11620 495862 00308776 นาย  ทศพล   ฉลาดคิด กฟก.2 ชลบุรี

11621 495863 00303576 นาย  สมพงศ ์  สืบไว้ กฟก.1 อยธุยา

11622 495864 00305805 นาย  ปัญญาวิทย ์  พนัธุสาร กฟก.1 อยธุยา

11623 495865 00308780 นาย  กรกช   ใจดี กฟก.2 ชลบุรี

11624 495866 00313678 นาย  สนัทดั   สายม่วง กฟก.1 อยธุยา

11625 495867 00298662 นาย  สรายทุธ   สุนทรวภิาต กฟก.1 อยธุยา
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11626 495868 00299927 นาง  เยาวลกัษม ์  กนัทะอินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

11627 495869 00300996 นาย  พินิจ   พวงดี กฟก.2 ชลบุรี

11628 495870 00308794 นาย  อวิรุทธิ   อภิชิตพงศช์ยั กฟก.2 ชลบุรี

11629 495871 00298935 น.ส.  สุพรรษา   วงษแ์กว้ กฟก.2 ชลบุรี

11630 495872 00297139 นาย  สมพร   สลาทองคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

11631 495873 00326437 นาย  มนสั   ลพมรกต กฟก.2 ชลบุรี

11632 495874 00309554 นาย  อรรถวฒิุ   นิจอภยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11633 495875 00306942 นาย  ภาสกร   เกตุศรี กฟก.1 อยธุยา

11634 495876 00299545 นาย  พฒันศกัดิ   มณีเพชร กฟก.2 ชลบุรี

11635 495877 00310416 นาย  กอบชยั   แซ่จนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11636 495878 00303580 นาย  ยทุธ   ถาวร กฟก.1 อยธุยา

11637 495879 00308803 นาย  คชาธิป   นิลกระจ่าง กฟก.2 ชลบุรี

11638 495880 00301051 นาย  นิติกร   นิลดี กฟก.1 อยธุยา

11639 495881 00300619 นาย  ฉฐัวฒัน์   ปรีชานนัทกรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

11640 495883 00301883 นาย  สาธิต   เกตุนาค กฟก.1 อยธุยา

11641 495884 00308817 นาย  เพิมศิลป์   ภูจาํปา กฟก.2 ชลบุรี

11642 495885 00301865 นาย  วิทยธ์วชั   แจง้สว่าง กฟก.1 อยธุยา

11643 495886 00316749 น.ส.  วชิราภรณ์   บุญนิธี กฟก.2 ชลบุรี

11644 495887 00303558 นาย  ไชยพฒัน์   อมัรี กฟก.2 ชลบุรี

11645 495888 00301879 นาย  ประสิทธิ   กิจสมุทร์ กฟก.1 อยธุยา

11646 495889 00300596 นาย  พายพั   ศรีจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

11647 495890 00314733 นาย  จตุรงค ์  ผวิเณร กฟก.1 อยธุยา

11648 495892 00310402 นาย  ปิยะ   แตงสวน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11649 495893 00316735 น.ส.  สุกญัญา   สว่าง กฟก.2 ชลบุรี

11650 495894 00316721 น.ส.  รัชนิดา   บุญโสภา กฟก.2 ชลบุรี
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11651 495895 00300532 นาย  อภิชา   ชาวนาวี กฟก.2 ชลบุรี

11652 495896 00316753 น.ส.  นฤมล   รักวงศป์ระทีป กฟก.2 ชลบุรี

11653 495897 00338036 นาย  ชานน   แพนอ้ย กฟก.2 ชลบุรี

11654 495898 00308726 นาย  ทวี   ยาทองไชย กฟก.2 ชลบุรี

11655 495899 00300582 นาย  สมลกัษณ์   จนัทสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

11656 495900 00308471 นาย  ทิตยป์ระชา   สมจิตร์ กฟก.2 ชลบุรี

11657 495901 00300605 นาย  ประกิจ   ฤกษเ์วียง กฟก.2 ชลบุรี

11658 495902 00299981 นาย  ทวี   วิศวพิพฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

11659 495903 00297066 น.ส.  ฟองจนัทร์   แมน้กิตติ กฟก.2 ชลบุรี

11660 495904 00300978 นาย  คมสนัต ์  ขวญัเสน่ห์ กฟก.3 นครปฐม

11661 495905 00317959 นาย  กิจสกุลกรณ์   พงษสุ์วรรณ กฟก.2 ชลบุรี

11662 495906 00302611 นาย  ธีรวฒัน์   เรืองวิจิตร กฟก.3 นครปฐม

11663 495907 00298771 นาย  วชัรินทร์   พฒันโพธิ กฟก.2 ชลบุรี

11664 495908 00296892 วา่ที ร.ต.  เกรียงไกรฤกษ ์  ทะจิตต์ กฟน.1 เชียงใหม่

11665 495909 00300964 นาย  มนตรี   กาบแกว้ กฟก.3 นครปฐม

11666 495910 00318569 นาย  นเรศศกัดิ   จกัอารีย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11667 495911 00298799 นาย  บุญธรรม   ปะระทงั กฟก.2 ชลบุรี

11668 495912 00297189 น.ส.  รุ่งวดี   ช่างไม้ กฟก.2 ชลบุรี

11669 495913 00313864 นาย  เนรมิตร   สมบูลธนวาท กฟน.2 พิษณุโลก

11670 495915 00297175 นาย  ณาศิส   สุขจิตต์ กฟก.2 ชลบุรี

11671 495916 00297466 นาย  ธนานพ   ขยนั กฟน.1 เชียงใหม่

11672 495917 00308376 นาย  เสนอ   ทองทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11673 495918 00299513 นาย  ผดุงเกียรติ   ปุราเพญ็ กฟน.1 เชียงใหม่

11674 495919 00311971 นาย  อิทธิชยั   เทพบนัดาลสุข กฟก.2 ชลบุรี

11675 495920 00308312 นาย  กิติพงค ์  ไชยสอาด กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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11676 495921 00296874 นาย  ธนชิต   วงศอิ์นทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

11677 495922 00299531 นาย  อลงกต   จิตสว่าง กฟน.1 เชียงใหม่

11678 495923 00313850 นาย  จิรศกัดิ   ศรีวิลยั กฟน.2 พิษณุโลก

11679 495924 00299604 นาย  สมศกัดิ   นนัติแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

11680 495925 00377933 นาย  เทอดศกัดิ   แกว้คาํมณี สาํนกังานใหญ่

11681 495926 00300273 นาย  นทัธพงศ ์  อนุชิตอาภากุล กฟน.1 เชียงใหม่

11682 495927 00299581 นาย  วฒันศิลป์   ณ เชียงใหม่ กฟน.1 เชียงใหม่

11683 495928 00309495 นาย  สามารถ   บวัสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11684 495930 00300182 นาย  วชัระ   เลาเทาะ กฟน.1 เชียงใหม่

11685 495931 00300255 นาย  เทอดเกียรติ   แกว้มาเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

11686 495932 00300287 นาย  สุพจน์   รุ่งอนนัตต์ระกูล กฟน.1 เชียงใหม่

11687 495933 00300291 นาย  อนุพงค ์  ชยัมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

11688 495934 00300269 นาย  วชัรพล   คนัธเสวี กฟน.1 เชียงใหม่

11689 495935 00301283 นาย  สราวธุ   แผน่ทอง กฟน.1 เชียงใหม่

11690 495936 00300300 นาย  ประวิทย ์  เมืองคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

11691 495937 00300055 นาย  วรายทุธ   สุทธิชาติ กฟก.2 ชลบุรี

11692 495938 00308221 นาย  นพดล   คงสงัข์ กฟต.1 เพชรบุรี

11693 495939 00299745 นาย  พงษส์นัต ์  คาํมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

11694 495940 00300041 นาย  วชัรพงษ ์  กุมรัมย์ กฟก.2 ชลบุรี

11695 495941 00298826 นาย  ทวีป   พลเสน กฟก.2 ชลบุรี

11696 495942 00327938 นาย  ศกัรินทร์   คาํขจร กฟก.2 ชลบุรี

11697 495943 00299090 นาย  คฑาเดช   พรหมศร กฟก.2 ชลบุรี

11698 495944 00310793 นาย  ภูศกัดิ   ทองนุย้พราหมณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11699 495945 00308621 นาย  นรัง   ยมภา กฟก.3 นครปฐม

11700 495946 00300073 นาย  ธนิต   ระเบียบ กฟก.2 ชลบุรี
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11701 495947 00309922 น.ส.  พชัรี   กลางนุรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11702 495948 00298694 นาย  อมรศกัดิ   วงศม์าก กฟก.2 ชลบุรี

11703 495949 00304463 นาย  จงกล   โพธิกลุ กฟก.3 นครปฐม

11704 495951 00298717 นาย  อรรถพล   แมน้ชยัภูมิ กฟก.2 ชลบุรี

11705 495952 00300023 นาย  นคร   โตอจัฉริยะวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

11706 495953 00298749 นาย  สิทธิพร   พิกุลหอม กฟก.2 ชลบุรี

11707 495954 00300091 นาย  สุภชยั   บุญรักษเ์จริญ กฟก.2 ชลบุรี

11708 495955 00308994 นาย  บุญมี   กลินดอกแกว้ กฟก.3 นครปฐม

11709 495956 00300019 นาย  วิชาญ   ศกุนตานุรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

11710 495957 00298753 นาย  ชลฐักิจ   อร่ามฉาย กฟก.2 ชลบุรี

11711 495958 00300005 นาย  สหสัชยั   นุ่นขาว กฟก.2 ชลบุรี

11712 495959 00311135 นาย  ทพัพภู์วิศ   เสภู่ กฟก.3 นครปฐม

11713 495960 00312381 นาย  ธีรศานต ์  ทีปะปาล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11714 495962 00304477 นาย  อรรคเดช   เดชอุ่ม กฟก.3 นครปฐม

11715 495963 00308980 นาย  สุรพนัธ์   โรจนกิจ กฟก.3 นครปฐม

11716 495964 00299995 นาย  เอกชยั   โอเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

11717 495965 00304445 นาย  ศราวธุ   พนัธุ์ขะวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

11718 495966 00300069 นาย  ฉตัรชยั   อุโต กฟก.2 ชลบุรี

11719 495967 00325572 นาย  สามารถ   พงษโ์ชติ กฟก.3 นครปฐม

11720 495968 00324453 นาย  อมัรินทร์   ชมกลิน กฟก.2 ชลบุรี

11721 495969 00304431 นาย  อาทิตย ์  จนัทร์นาํเงิน กฟก.3 นครปฐม

11722 495970 00310270 นาย  สุธี   ท่อนคาํ กฟก.2 ชลบุรี

11723 495971 00308544 นาย  ณฐักาญจน์   ร่มโพธิทอง กฟก.3 นครปฐม

11724 495972 00324449 นาย  เจตอนนัต ์  จนัทร์กลาง กฟก.2 ชลบุรี

11725 495973 00304613 นาย  จกัรพนัธ์   จุติโรจน์ปกรณ์ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11726 495974 00309845 นาย  ประชา   พลรักษา กฟก.3 นครปฐม

11727 495975 00303435 นาย  ยทุธภูมิ   รูปทอง กฟก.3 นครปฐม

11728 495976 00304627 นาย  ตรัยภพ   หวงักีรติกลุ กฟก.3 นครปฐม

11729 495977 00308603 นาย  ทตัเทพ   เปล่งสงคราม กฟก.3 นครปฐม

11730 495978 00300087 นาย  กมล   เรืองศรี กฟก.2 ชลบุรี

11731 495979 00344857 นาย  มณเฑียร   เทือใหม่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11732 495980 00308594 นาย  ธานิน   นุชนุ่ม กฟก.3 นครปฐม

11733 495981 00308667 นาย  ศราวฒิุ   ยมิใหญ่หลวง กฟก.3 นครปฐม

11734 495982 00356347 นาย  บรรณกร   กปัปิยบุตร กฟก.2 ชลบุรี

11735 495983 00322760 นาย  ธนากร   สุวรรณประทีป กฟก.3 นครปฐม

11736 495984 00319501 นาย  วีระเทพ   ศรีศริ กฟก.2 ชลบุรี

11737 495985 00299018 นาย  ธีระศกัดิ   ผวาผดุง กฟต.1 เพชรบุรี

11738 495986 00354404 นาย  นวพล   บุญเฉิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11739 495987 00298917 นาย  ดนยั   พรทวีทรัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

11740 495988 00305750 นาย  กิจพิสณัห์   เอียมสวสัดิ กฟน.2 พิษณุโลก

11741 495989 00314529 นาย  ศราวธุ   ดีมนั กฟก.2 ชลบุรี

11742 495990 00318400 นาย  วิทยา   พนัธ์ุเวช กฟก.2 ชลบุรี

11743 495991 00308126 นาย  สุรเชษฐ์    พูลอุดร กฟก.3 นครปฐม

11744 495992 00301651 นาย  ธานี   สุวรรณธาดา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11745 495993 00298903 นาย  เพทาย   บุญธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

11746 495994 00298294 นาย  กิตติ   คาํโตนด กฟก.3 นครปฐม

11747 495995 00298503 นาย  สถิต   นกสุข กฟต.1 เพชรบุรี

11748 495996 00315525 นาย  ณฐัพงศ ์  โพธิวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

11749 495997 00323693 นาย  อินทรัตน์   เนียเติม กฟต.1 เพชรบุรี

11750 495999 00298462 นาย  ศิริชยั   อนนัตชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11751 496000 00300382 นาย  วชิระ   ยมิรอด กฟต.1 เพชรบุรี

11752 496001 00314765 นาย  นพนนัท ์  อินทร์ปรุง กฟต.1 เพชรบุรี

11753 496002 00301251 นาย  บุญญฤทธิ   โมสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

11754 496003 00301560 นาย  วิษณุ   ณ บางชา้ง กฟต.1 เพชรบุรี

11755 496004 00309677 นาย  เอกชยั   วฒุยาคม กฟก.2 ชลบุรี

11756 496005 00307061 นาย  ประสาน   ประสพผล กฟก.3 นครปฐม

11757 496007 00309681 นาย  คมกฤช   ประกอบผล กฟก.2 ชลบุรี

11758 496008 00314533 นาย  ชาติกมล   พลรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

11759 496009 00308558 นาย  ประพนัธ์พงศ ์  เนียมหอม กฟก.3 นครปฐม

11760 496010 00309281 นาย  สุชยั   จุลจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11761 496012 00303912 นาง  ญาณสิทธิ   ศรีเจา้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11762 496013 00372860 นาย  สมิงหนึง   หรือเสือ กฟก.2 ชลบุรี

11763 496014 00307893 นาย  ธีรยทุธ   ทองอยู่ กฟก.3 นครปฐม

11764 496015 00303899 นาง  ดวงพร   สมคิดหมาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11765 496016 00308617 นาย  สรสิช   นิตยกิจ กฟก.3 นครปฐม

11766 496017 00309613 นาง  สุริชา   เพชรแสง กฟก.2 ชลบุรี

11767 496018 00299822 นาย  สุภชยั   พลายกวม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11768 496019 00301174 นาย  อุดมศกัดิ   แกว้จีน กฟก.3 นครปฐม

11769 496020 00305287 นาย  เอกสิทธิ   เพชรพลอยนิล กฟน.3 ลพบุรี

11770 496021 00309609 นาย  ศุภสิทธิ   บวัลอย กฟก.2 ชลบุรี

11771 496022 00304790 นาย  พุฒิพงศ ์  อุดมภาสกุล กฟก.2 ชลบุรี

11772 496023 00306047 นาง  พณญัญา   รัตนพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

11773 496024 00304809 นาย  วลัลภ   อุสาพรม กฟก.2 ชลบุรี

11774 496025 00305005 นาย  เชาวลิต   นิลรอด กฟก.3 นครปฐม

11775 496026 00308162 นาย  สุมนตรี   บรรพต กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11776 496027 00305273 นาย  สิทธิชยั   นุชสวาท กฟน.3 ลพบุรี

11777 496028 00310511 น.ส.  รุ่งรัฐ   ลดาวลัยวิ์วฒัน์ กฟต.3 ยะลา

11778 496030 00310648 นาย  ธนวชิญ ์  ทองรัตน์ กฟต.3 ยะลา

11779 496032 00302857 นาย  อาํนวย   วิริยพงศรั์ตน์ กฟก.2 ชลบุรี

11780 496033 00308526 นาย  วรวฒิุ   เนียมแตง กฟก.3 นครปฐม

11781 496034 00308512 นาย  จกัวสั   บวบทอง กฟก.3 นครปฐม

11782 496036 00305491 นาย  ศกัดา   พรมอูด กฟน.3 ลพบุรี

11783 496037 00310870 นาย  ฮารีมิง   มูนะ กฟต.3 ยะลา

11784 496038 00308530 นาย  สุพจน์   เอือเฟือ กฟก.3 นครปฐม

11785 496040 00307257 นาย  อบัดุลรอซะ   บาโงแล กฟต.3 ยะลา

11786 496042 00305332 นาย  ชนินทร์   จนัโทคาํ กฟน.3 ลพบุรี

11787 496044 00306251 นาย  สมาน   หมะตาเห กฟต.3 ยะลา

11788 496045 00297575 นาง  วรวรรณ   บุตรเฉย กฟก.3 นครปฐม

11789 496046 00305291 นาย  สุทธิพงษ ์  เพิมทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

11790 496047 00297216 น.ส.  สุกญัญา   ร่มโพรีย์ กฟก.3 นครปฐม

11791 496048 00315098 นาย  มานพ   สาํลี กฟน.3 ลพบุรี

11792 496049 00306283 น.ส.  พิไลพร   จงศิริไพบูลย์ กฟต.3 ยะลา

11793 496052 00308176 นาย  ทองสุข   ช่างสอน กฟก.2 ชลบุรี

11794 496053 00309790 นาย  วสนัต ์  นาโค กฟก.3 นครปฐม

11795 496054 00304495 นาย  พิสิษฐ ์  มิตรอคัรสิน กฟก.3 นครปฐม

11796 496056 00306279 นาย  ธาํรงค ์  สุคนธวดี กฟต.3 ยะลา

11797 496057 00302334 นาย  ชยัพร   ตุ่ยสิมา กฟก.1 อยธุยา

11798 496059 00307411 นาย  ศกัรินทร์   จิตติชานนท์ กฟก.3 นครปฐม

11799 496061 00306265 นาย  รอมือสิ   ลอดิง กฟต.3 ยะลา

11800 496062 00312204 นาย  ธนชั   เกตุแร่ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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11801 496063 00330529 นาย  อมร   โมกขพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

11802 496064 00309372 นาย  พชัรพล   เพช็รรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

11803 496065 00307261 นาย  ศกัดา   หลากสุขถม กฟก.1 อยธุยา

11804 496068 00302875 นาย  เสกสรรค ์  จอมคาํสิงห์ กฟก.2 ชลบุรี

11805 496069 00297252 น.ส.  ทรงสมร   โตเลียง กฟก.3 นครปฐม

11806 496070 00317759 นาย  กิตติ   มนัใจ สาํนกังานใหญ่

11807 496071 00331202 นาง  นาํออ้ย   เสรีลดัดานนท์ กฟก.3 นครปฐม

11808 496072 00311949 นาย  เสรีวฒิุ   เฉลิมศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

11809 496073 00307916 นาง  เอมอชัฌา   นนัตติกูล กฟก.3 นครปฐม

11810 496074 00313141 วา่ที ร.ต.  ธวชัชยั   ศรีสุบรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

11811 496075 00307152 นาย  จิโรจน์   โรจน์ศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

11812 496076 00310111 นาย  สุรพนัธ์   คาํอุดม กฟก.3 นครปฐม

11813 496077 00301033 นาย  กีรติพงศ ์  อุดมศิริสุข กฟต.1 เพชรบุรี

11814 496078 00313523 นาย  จริงพล   โฆษิตพล กฟก.3 นครปฐม

11815 496079 00301851 นาย  นิทศัน์   ปานณรงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

11816 496080 00313519 วา่ที ร.ต.  มารุต   ฝัดศิริ กฟก.3 นครปฐม

11817 496081 00298226 นาย  สมชาย   สุขเอียม กฟต.1 เพชรบุรี

11818 496082 00301433 นาย  อนุพงศ ์  เสนานนท์ กฟก.1 อยธุยา

11819 496083 00305764 น.ส.  พชรณชัช์   เกษมโสต กฟก.3 นครปฐม

11820 496084 00301429 นาย  ชาตรี   รืนชาญ กฟก.1 อยธุยา

11821 496085 00301415 นาย  มนตรี   ดาํเนินทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

11822 496086 00302916 นาย  สมเกียรติ   พนัธุ์ประการ กฟก.2 ชลบุรี

11823 496087 00301447 นาย  พงษศิ์ริ   เมฆขยาย กฟก.1 อยธุยา

11824 496088 00301451 นาย  ณชัจกัรพนัธ์   ฐิติวชัรกุล กฟก.1 อยธุยา

11825 496089 00301465 นาย  วิทยา   รสชะเอม กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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11826 496090 00310266 นาย  รังสรรค ์  แทนบุตร กฟก.1 อยธุยา

11827 496091 00298212 นาย  กฤษณ์ชาณฏัฐ์   ประยทุธ์พร กฟต.1 เพชรบุรี

11828 496092 00297375 นาย  วาย ุ  รัตนดิลกกุล กฟน.1 เชียงใหม่

11829 496093 00298185 นาย  พงศธ์ร   ศิริโต กฟต.1 เพชรบุรี

11830 496094 00298171 นาย  เจริญชยั   สายคง กฟต.1 เพชรบุรี

11831 496095 00318200 นาย  สมศกัดิ   ปานสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

11832 496097 00313878 นาย  เดชาวีร์   บุตรจินดา กฟต.1 เพชรบุรี

11833 496098 00305350 น.ส.  ภชัราภรณ์   เทียนทองดี กฟก.3 นครปฐม

11834 496099 00299109 นาย  ตรีสิทธิ   อฑัฒพงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

11835 496100 00307784 น.ส.  รัตนวรรณ   พรมโต กฟก.3 นครปฐม

11836 496101 00310175 นาย  เอกสิทธิ   พรมลา กฟก.2 ชลบุรี

11837 496102 00297852 นาย  เอกรัตน์   เทียมธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

11838 496104 00297357 นาย  ณฤพล   ชมเสือ กฟก.3 นครปฐม

11839 496105 00314042 นาย  ธีรศกัดิ   บุบผาชาติ กฟก.1 อยธุยา

11840 496107 00297743 นาย  นที   แสงทอง กฟต.1 เพชรบุรี

11841 496108 00303403 นาย  ธีรศกัดิ   สระศรี กฟต.1 เพชรบุรี

11842 496110 00303508 นาย  โยธิน   กลินหอม กฟต.1 เพชรบุรี

11843 496111 00302843 นาย  ธรากร   จนัทร์สม กฟก.2 ชลบุรี

11844 496112 00304663 นาย  วรวิทย ์  ชินสร้อย กฟก.1 อยธุยา

11845 496114 00297361 นาย  คติ   ตุลาชยั กฟก.3 นครปฐม

11846 496115 00327051 นาย  นุกูร   วีระกุล กฟก.3 นครปฐม

11847 496116 00317545 นาย  ปฎิภาณ   กลินสุคนธ์ กฟก.1 อยธุยา

11848 496118 00308421 นาย  เอกสิทธิ   วารูปสีดาํ กฟก.2 ชลบุรี

11849 496119 00303499 นาย  วีระพจน์   โพธิโสภณ กฟก.1 อยธุยา

11850 496120 00308449 นาย  ภราดร   ตนักิม กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11851 496123 00308435 นาย  ยทุธนา   โภคทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

11852 496124 00317527 นาย  ชยัพฒัน์   รุ่งเรืองถาวรกิจ กฟก.1 อยธุยา

11853 496125 00301015 นาย  พงษพ์ิทกัษ ์  การินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

11854 496127 00303667 นาย  คณะรัฐ   พิทกัษว์งษ์ กฟก.1 อยธุยา

11855 496128 00305900 นาย  เอกลกัษณ์   จนัทร์เรือง กฟก.1 อยธุยา

11856 496129 00317531 นาย  คมศกัดิ   ยงิมานะ กฟก.1 อยธุยา

11857 496130 00298480 นาย  รักษช์าติ   ประสานสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

11858 496132 00298208 นาย  ธนสิทธิ   แสงศรี กฟต.1 เพชรบุรี

11859 496134 00299086 นาย  ไพรินทร์   กิมสงวน กฟต.1 เพชรบุรี

11860 496135 00313200 นาย  สาธิต   สงัขศิ์ลป์ กฟก.1 อยธุยา

11861 496136 00310975 นาย  ประสิทธิชยั   เธียรถาวร กฟก.1 อยธุยา

11862 496137 00308021 นาย  นคร   หงวนศิริ สาํนกังานใหญ่

11863 496138 00298608 นาย  อมัรินทร์   รุจิปราชญ์ กฟก.1 อยธุยา

11864 496140 00308035 นาย  วณัชยั   งามสมโสด กฟก.1 อยธุยา

11865 496141 00307720 นาย  กรุง   แกว้มณี กฟก.1 อยธุยา

11866 496142 00301029 นาย  อารีย ์  คณทา กฟก.2 ชลบุรี

11867 496143 00311462 นาย  เอกพรรดิ   จตุภูมิรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

11868 496144 00297157 น.ส.  จุฑารัตน์   แสนประสิทธิ กฟน.2 พิษณุโลก

11869 496147 00312668 นาย  นฑัวฒิุ   พุ่มจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11870 496148 00305205 นาย  จีระศกัดิ   สระแกว้ กฟก.1 อยธุยา

11871 496149 00328089 นาย  เรวชัน์   ใหมทอง กฟก.2 ชลบุรี

11872 496150 00313846 นาย  ชาญณรงค ์  หอมทอง กฟก.1 อยธุยา

11873 496151 00296597 น.ส.  จนัทิมา   ประทุมรัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

11874 496152 00311921 นาย  หสัชยั   บุญธรรม กฟก.1 อยธุยา

11875 496155 00311294 นาย  ชินรัตณ์   นุ่มโต กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11876 496157 00296583 นาย  วิชิต   ศนัเสนียกุล กฟน.3 ลพบุรี

11877 496159 00311321 นาย  กิติศกัดิ   แพงเนตร กฟก.1 อยธุยา

11878 496160 00297343 นาย  ณฏัฐนนัท ์  วายวุรรธนะ กฟก.3 นครปฐม

11879 496161 00299040 นาย  กิติศกัดิ   เอิบอิม กฟต.1 เพชรบุรี

11880 496162 00311262 นาย  วีระยทุธ   บุตรอินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

11881 496163 00311985 นาย  ขจรศกัดิ   สุขสุลาภ กฟก.1 อยธุยา

11882 496164 00304481 นาย  โชคชยั   ชยัมาลา กฟก.3 นครปฐม

11883 496165 00321405 นาย  ประสิทธิ   มรกต กฟก.1 อยธุยา

11884 496166 00305841 นาย  วศิน   พุทธิปรางค์ กฟก.2 ชลบุรี

11885 496167 00299068 นาย  อฏัพล   บวัสุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

11886 496168 00304186 นาย  ยอดนรินทร์   ชยับุญมา กฟก.2 ชลบุรี

11887 496169 00299731 นาย  ธีระ   รอดมาดี สาํนกังานใหญ่

11888 496170 00302889 นาย  สุรชยั   มนัแยม้ กฟก.2 ชลบุรี

11889 496171 00300691 นาย  ศิริพชัร   นอ้ยรังษี กฟก.1 อยธุยา

11890 496172 00298153 นาย  ปฎิณญา   ชุณหมุกดา กฟต.1 เพชรบุรี

11891 496173 00299727 นาย  ณฐัพงษ ์  แดงเลิศ สาํนกังานใหญ่

11892 496174 00305837 นาย  อุดมศกัดิ   ประทีปพิชยั กฟก.2 ชลบุรี

11893 496175 00298149 นาย  ศิวะ   จนัทนา กฟต.1 เพชรบุรี

11894 496176 00306756 นาย  สุภชยั   นพคุณ กฟก.1 อยธุยา

11895 496177 00308344 นาย  วิรัตน์   บุญโกมุด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11896 496178 00309027 นาย  ปัฏวาส   วฒันาวา กฟต.1 เพชรบุรี

11897 496179 00308299 นาย  ไพรัตน์   บุญหิรันดร กฟก.1 อยธุยา

11898 496180 00304245 นาย  กายสิทธิ   สาริวงษา กฟก.2 ชลบุรี

11899 496181 00308885 นาย  เอียม   วยัเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

11900 496182 00300514 นาง  ชมพู   ชชัวาลานนท์ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11901 496183 00296856 นาย  อนุวรรตน์   คุม้ครอง กฟต.1 เพชรบุรี

11902 496184 00426803 นาย  ปิติพงษ ์  เกตุสา กฟน.1 เชียงใหม่

11903 496185 00304554 นาย  ขนัติ   พรมช่วย กฟก.3 นครปฐม

11904 496186 00296842 นาย  พรรณเทพ   ชูบดินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

11905 496188 00310593 นาย  ณฐัพล   ปาริสุทโธ กฟก.2 ชลบุรี

11906 496189 00304568 นาย  ณรงคว์ิทย ์  สินจนวตัร กฟก.3 นครปฐม

11907 496190 00298230 นาย  สมพงษ ์  วชัโยบล กฟต.1 เพชรบุรี

11908 496192 00306833 นาย  นฐัพงศ ์  นาคเสน่ห์ กฟก.2 ชลบุรี

11909 496193 00307661 นาย  อนุสิทธิ   ศรีเทพย์ กฟก.2 ชลบุรี

11910 496194 00312690 นาย  อิศเรศ   กาบสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11911 496195 00305128 นาย  อภิสิทธิ   สมมาก กฟก.3 นครปฐม

11912 496196 00298585 นาย  อนุศกัดิ   หมนักิจ กฟต.1 เพชรบุรี

11913 496197 00304322 นาย  ยทุธพงศ ์  จิตร์วิรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11914 496198 00308635 นาย  วฒิุนนัท ์  จนัทยาง กฟก.3 นครปฐม

11915 496199 00315575 นาย  สุขสนัติ   อินธิสุทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11916 496200 00298167 นาย  ศรัณย ์  พิพิธธนาบรรพ์ กฟต.1 เพชรบุรี

11917 496201 00312995 นาย  ชินโชติ   มูระวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

11918 496202 00312040 นาย  สญัญา   เมฆบริสุทธิ กฟก.2 ชลบุรี

11919 496203 00299395 นาย  สายณัห์   เสง้นนท์ กฟต.3 ยะลา

11920 496204 00308871 นาย  ธนากร   มงัคละศิริ กฟก.2 ชลบุรี

11921 496205 00301847 นาย  อาทิตย ์  สุขภูมิ กฟต.1 เพชรบุรี

11922 496206 00298644 นาย  ณฐัยศ   จนัทวี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11923 496207 00311349 นาย  พรชยั   ภาณุมาศภิญโญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11924 496208 00297557 นาย  พิษณุ   พลอยยก กฟก.3 นครปฐม

11925 496209 00313064 น.ส.  ชญาณิศา   พดัศรี กฟน.3 ลพบุรี
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11926 496210 00299022 นาย  เจษฎา   ทองระอา กฟก.2 ชลบุรี

11927 496211 00304813 วา่ที ร.ต.  สราวธุ   คงคาวงษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11928 496212 00311426 นาย  วชัรินทร์   พวงนาค กฟก.2 ชลบุรี

11929 496213 00298894 นาย  ชยัพร   พ่วงพีดี กฟต.1 เพชรบุรี

11930 496214 00340053 นาย  พีรวฒัน์   กศุล กฟก.2 ชลบุรี

11931 496215 00303976 นาย  ปฐมพร   หนูนาค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11932 496216 00305146 นาย  บรรจง   จานแกว้ กฟก.3 นครปฐม

11933 496217 00297539 นาย  ปัญญา   อ่วมละออง กฟต.1 เพชรบุรี

11934 496218 00296610 นาย  วฒันชยั   หลกัคาํ กฟก.2 ชลบุรี

11935 496219 00302643 นาย  ชุณหวฒัน์   เถาะสถิต กฟก.2 ชลบุรี

11936 496220 00325336 นาย  สุชาติ   ยทุธโชติ กฟก.2 ชลบุรี

11937 496221 00301679 นาย  สิริพงศ ์  พานพุ่ม กฟน.3 ลพบุรี

11938 496222 00308649 นาย  สราวธุ   สงัขท์องงาม กฟก.3 นครปฐม

11939 496223 00299818 นาย  อมรรัตน์   สฤษดิสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11940 496224 00300423 นาย  ชยัวฒัน์   ชา้งนาํ กฟต.1 เพชรบุรี

11941 496225 00302211 นาย  ลาํพอง   คงขวญั กฟก.2 ชลบุรี

11942 496226 00299422 นาย  วีรศกัดิ   แสงเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11943 496227 00314806 นาย  พลากร   ธุระทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11944 496228 00305178 นาย  ดาํรง   ทรัพยฤ์ทธา กฟก.3 นครปฐม

11945 496229 00296624 นาย  ธนวฒัน์   รุ่งอรุณวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

11946 496230 00310907 นาย  วชัรพล   ลอ้อุไร กฟน.3 ลพบุรี

11947 496231 00311399 นาย  ภาณุทตั   จุฬานนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

11948 496232 00296915 นาย  สุทน   สว่างดี กฟต.1 เพชรบุรี

11949 496233 00306851 นาย  ทศันุ   เนียมอยู่ กฟก.2 ชลบุรี

11950 496234 00310470 นาย  ณฐัพร   กนัโรคภยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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11951 496235 00304540 นาย  เกษม   แจ่มแจง้ กฟก.3 นครปฐม

11952 496236 00310707 นาย  ชลทั   สุทธิยานุช กฟฉ.3 นครราชสีมา

11953 496237 00297416 นาย  ณฏัฐศกัดิ   เพริดพริง กฟต.1 เพชรบุรี

11954 496238 00306847 นาย  สุทธิรักษ ์  กลินใย กฟก.2 ชลบุรี

11955 496239 00299709 นาย  ศรายทุธ   รักชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11956 496240 00315402 นาย  มนตรี   คุณารักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

11957 496241 00304586 นาย  สถาพร   บุญวนั กฟก.3 นครปฐม

11958 496242 00310602 น.ส.  อภิรดี   อญัญมณี กฟน.3 ลพบุรี

11959 496243 00312713 น.ส.  กฤตยา   วิชชาบูรณ์ดาํรง กฟก.2 ชลบุรี

11960 496244 00403588 นาย  พิเชษฐ   เจริญพร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11961 496245 00305469 นาย  ชยัฤทธิ   ปราบเสถียร กฟก.2 ชลบุรี

11962 496246 00305100 นาย  ประสานชยั   หงษคู์ กฟก.3 นครปฐม

11963 496248 00299686 นาย  นนัทวี   คชโสภณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11964 496249 00324221 นาย  วาทิด   แรตเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

11965 496250 00344134 นาย  องักูร   แสวงศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

11966 496251 00313082 นาย  อิศรา   มานิม กฟน.3 ลพบุรี

11967 496252 00304536 นาย  ชาคร   เกิดขาว กฟก.3 นครปฐม

11968 496253 00302970 นาย  จกัรกฤษณ์   สืบวงศค์ลา้ย กฟก.3 นครปฐม

11969 496254 00326837 นาย  วิเชษ   เสือแจ่ม กฟน.3 ลพบุรี

11970 496255 00306679 นาย  ปรีชา   เหนียวกระโทก กฟก.2 ชลบุรี

11971 496256 00303685 นาย  อศัวินชยั   ทองคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

11972 496258 00319515 วา่ที ร.ต.  สิริพงศ ์  สิริรักโสภณ กฟก.2 ชลบุรี

11973 496259 00313896 นาย  สมโภชน์   สงวนหงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

11974 496260 00299672 นาย  มณฑล   ศรีทองไหม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11975 496261 00302984 น.ส.  สุนิสา   อยูดี่ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

11976 496262 00303885 นาย  ขจรศกัดิ   ทองพบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11977 496263 00319533 นาย  ภูมิพฒัน์   ตนักิมหงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

11978 496265 00302998 นาย  นราวธุ   ฉาดฉาน กฟก.2 ชลบุรี

11979 496266 00321069 นาย  สุพจน์   สงัขพ์ยงุ กฟน.3 ลพบุรี

11980 496267 00312577 นาย  ภาณุวฒัน์   วีรเดชกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11981 496268 00319529 นาย  อภิชพงษ ์  แสงดาว กฟก.2 ชลบุรี

11982 496269 00312527 นาย  วีระวฒัน์   พรหมสุวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11983 496270 00306879 นาย  เกียรติชยั   บุญธาตุ กฟก.2 ชลบุรี

11984 496271 00312440 นาง  สิริมา   พุ่มไสว สาํนกังานใหญ่

11985 496273 00309740 นาย  ดาํรงคเ์ดช   อินทร์เจริญ กฟน.3 ลพบุรี

11986 496274 00366871 นาย  อิทธิพล   ชมรูปสวย กฟก.2 ชลบุรี

11987 496275 00315266 นาย  อภิรักษ ์  เงินบุคคล กฟก.2 ชลบุรี

11988 496276 00305823 นาย  ชยัฤทธิ   ปัททุม กฟก.2 ชลบุรี

11989 496277 00296965 นาย  เนติพงษ ์  เล่าชู กฟน.3 ลพบุรี

11990 496278 00305819 นาย  พิศิษฎ ์  กบัแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

11991 496280 00315270 นาย  สมภพ   อุ่นศิริ กฟก.2 ชลบุรี

11992 496281 00312454 น.ส.  ชุติมาศ   ชูพุทธ กฟต.3 ยะลา

11993 496282 00320231 นาย  ภทัรพงษ ์  สุเดชะ กฟน.3 ลพบุรี

11994 496283 00315252 นาย  พงษศ์กัดิ   เชือกลว้ย กฟก.2 ชลบุรี

11995 496284 00349502 นาย  ชิโนรส   ธรรมชาติ กฟก.2 ชลบุรี

11996 496285 00312513 นาย  ธนภทัร   คาํพรัด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11997 496286 00310052 นาย  สิริวตัร   มลิผล กฟก.2 ชลบุรี

11998 496287 00301510 นาง  กมลรัตน์   หนูนอง กฟต.3 ยะลา

11999 496288 00302516 นาย  จเร   มาอู๋ กฟก.2 ชลบุรี

12000 496289 00306629 นาย  พฒันพงศ ์  มีฉิม กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12001 496290 00304336 นาย  สุวฒัน์   โอชะกุล กฟก.3 นครปฐม

12002 496291 00309990 นาย  สิทธิชยั   ขอสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12003 496292 00312777 นาย  ประเสริฐ   แผว้พลสง กฟก.2 ชลบุรี

12004 496293 00296256 นาย  ธนาเดช   คงเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

12005 496294 00310048 นาย  ทศพล   แจ่มใส กฟก.2 ชลบุรี

12006 496295 00312131 นาย  สมชาย   ศรีเจา้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12007 496296 00304277 น.ส.  ณภทัรทิตา   ภูริวิทย์ กฟต.3 ยะลา

12008 496297 00304522 นาย  กฤติณภทัร   เสียงใหญ่ กฟก.3 นครปฐม

12009 496299 00307289 นาย  อรรถพล   ธรรมวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12010 496300 00310307 นาย  รัฐพล   จินดา กฟก.2 ชลบุรี

12011 496301 00311167 นาย  ณชัชา   พึงแพง กฟต.1 เพชรบุรี

12012 496302 00305087 นาย  พีรศกัดิ   พลอยทวีลาภ กฟก.3 นครปฐม

12013 496303 00345958 นาย  ผดุงศกัดิ   ทบัทิมยอ้ย กฟก.2 ชลบุรี

12014 496304 00304227 นาง  สุขชี   แซ่ฉวั กฟต.3 ยะลา

12015 496305 00310034 นาย  ธวชั   บุญอุม้ กฟก.2 ชลบุรี

12016 496307 00301538 นาย  นรงฤทธิ   แซงรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12017 496308 00305091 นาย  วรวฒิุ   อิมทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

12018 496309 00309095 นาย  สุขอนนัต ์  ณ วงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12019 496310 00304231 นาง  ภณิตา   คณานุรักษ์ กฟต.3 ยะลา

12020 496311 00298199 นาย  พินิจนนัท ์  ญาตินุกูล กฟต.1 เพชรบุรี

12021 496312 00298876 นาย  นรินทร์   สุทธสงัข์ กฟก.2 ชลบุรี

12022 496313 00353208 นาย  นิตินยั   เกิดความสุข กฟก.3 นครปฐม

12023 496314 00297016 นาย  ศุภกร   บุญอนนัต์ กฟน.3 ลพบุรี

12024 496315 00302625 นาย  ชยัรัตน์   สุขากรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

12025 496316 00306229 นาย  ณฐัพงศ ์  คงนุกลู กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12026 496318 00308671 นาย  ธีรภทัร   วชิยัรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

12027 496319 00302570 นาย  ธนชัชนม ์  ฐิตชยันนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

12028 496320 00306247 นาย  พิชญานนท ์  ปรีชา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12029 496321 00318541 นาง  ฟาตอนะ   ปะซู กฟต.3 ยะลา

12030 496322 00307334 นาย  สารทูล   ธรรมปราณีสุข กฟก.2 ชลบุรี

12031 496324 00297616 นาง  ขวญัตา   ทองดา กฟฉ.3 นครราชสีมา

12032 496325 00298721 นาย  สมพงษ ์  จนัทร์ชูกลิน กฟต.1 เพชรบุรี

12033 496326 00301156 นาย  ธญัวฒัน์   ลายละเอียด กฟก.3 นครปฐม

12034 496327 00317086 นาง  บกัรียะ   ประดู่ กฟต.3 ยะลา

12035 496328 00306233 นาย  วิทยา   รัตนบุษยาพร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12036 496329 00302584 นาย  อดุลย ์  กิจมงคล กฟก.2 ชลบุรี

12037 496330 00301188 นาย  เฉลิมเกียรติ   นาบู่ กฟก.3 นครปฐม

12038 496331 00307489 นาย  วนัชยั   ศิริวนั กฟก.2 ชลบุรี

12039 496332 00309459 นาย  ณฐัพร   รัตนพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12040 496333 00296329 นาย  ดิษยนนัท ์  วงษท์า้ว กฟน.3 ลพบุรี

12041 496334 00297389 นาง  ศนิสา   อนนัต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12042 496335 00302534 นาย  นที   โพธิประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

12043 496336 00304013 นาง  อนัธิกา   หะยอุีมา กฟต.3 ยะลา

12044 496337 00308958 นาย  ธานี   ห่วงนาค กฟก.3 นครปฐม

12045 496338 00297020 นาย  อรุณ   สุดสาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12046 496339 00308049 นาย  วลัลภ   เรืองศิริ กฟก.2 ชลบุรี

12047 496340 00314824 นาย  ไพรวลัย ์  ยะระ กฟต.3 ยะลา

12048 496342 00308944 นาย  พชัระ   จูเทศ กฟก.3 นครปฐม

12049 496343 00307348 นาย  ปัญญาพงศ ์  พงศไ์ตรภูมิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12050 496344 00297393 น.ส.  ปินมณี   ฉายาพร กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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12051 496345 00304972 นาย  อายดิ   หยยีโุส๊ะ กฟต.3 ยะลา

12052 496346 00302411 นาย  โกสินธุ์   สมสลา้ง กฟก.2 ชลบุรี

12053 496347 00316230 นาย  เอกวิทย ์  แกว้มีศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12054 496348 00308976 นาย  ดนุพล   จงัธนสมบติั กฟก.3 นครปฐม

12055 496349 00307657 นาย  พิษณุ   เขามะหิงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

12056 496350 00304968 นาง  ยาดา   วรพงษ์ กฟต.3 ยะลา

12057 496351 00300364 นาง  เพญ็นภา   โสภาพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

12058 496352 00304631 นาย  วลญัชน์   ธนวรรณ กฟก.3 นครปฐม

12059 496353 00301047 นาง  พิมพพ์จี   พรหมสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12060 496355 00300655 นาง  เจนจิรา   ภู่ทองอ่อน กฟก.3 นครปฐม

12061 496356 00307643 นาย  เอนก   ยนืยง กฟก.2 ชลบุรี

12062 496357 00305164 นาย  อรรณพ   บุญประสพ กฟก.3 นครปฐม

12063 496358 00310189 นาย  ธวชัชยั   ผวิยะกา กฟน.3 ลพบุรี

12064 496359 00304645 นาย  ชยัญา   โชติเจริญพนิช กฟฉ.1 อุดรธานี

12065 496360 00300641 นาง  พรรณวินี   ขวญัดี กฟต.3 ยะลา

12066 496361 00301065 น.ส.  สุลาวรรณ   ทากาศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12067 496362 00304459 นาย  ณฐัวรรธน์   ธรรมสิริยากร กฟก.3 นครปฐม

12068 496363 00296351 นาย  ชลนิธิ   อ่อนละมา้ย กฟน.3 ลพบุรี

12069 496365 00302243 นาง  วนัเพญ็   จุลเสริม กฟฉ.3 นครราชสีมา

12070 496366 00307770 นาย  ศาสตรา   โพธิสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

12071 496367 00302784 นาย  จกัรวาล   เสนาวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

12072 496368 00305114 นาย  สุชาติ   วรเวก กฟก.1 อยธุยา

12073 496369 00308467 นาย  รณชยั   ชูรัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

12074 496370 00297711 นาย  ธาดา   คดวิเชียร กฟต.3 ยะลา

12075 496371 00297161 นาย  ธนวรัท   บริสุทธิสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี
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12076 496372 00302239 นาง  ณฐัติยา   สุทธิหาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12077 496373 00297925 นาย  อิทธิพงษ ์  เกิดใจตรง กฟก.2 ชลบุรี

12078 496374 00309445 นาย  รณฤทธิ   ศรีเทพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12079 496376 00313587 นาย  มนตรี   หมวกสกุล กฟต.3 ยะลา

12080 496377 00305073 นาย  นเรศ   พูลพนงั กฟก.3 นครปฐม

12081 496378 00303867 นาง  พรวิสา   อรัญญเวศ กฟต.3 ยะลา

12082 496379 00297939 นาย  กิติพงษ ์  ผวิขม กฟก.2 ชลบุรี

12083 496380 00308453 น.ส.  มุกปภาวารินทร์   โพธิใบธนโชติ กฟน.3 ลพบุรี

12084 496381 00303871 นาง  จุฑาภรณ์   อโศกจินดา กฟต.3 ยะลา

12085 496382 00310066 นาย  นาํพล   เชือชะเอม กฟต.1 เพชรบุรี

12086 496383 00302675 นาย  สุทธินนัท ์  สาตรพนัธ์ุ กฟก.2 ชลบุรี

12087 496384 00311199 นาย  วีระ   เหลียมวิเศษ กฟก.3 นครปฐม

12088 496385 00303835 นาง  เสาวนีย ์  สงวนวงศภ์กัดี กฟต.3 ยะลา

12089 496386 00302225 นาย  ชยัวฒัน์   จนัทร์สิงห์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12090 496387 00297034 นาย  ภูวเรศ   ถินหนองจิก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12091 496388 00297975 นาย  ธวชัชยั   ทองไทย กฟก.2 ชลบุรี

12092 496389 00304031 นาย  ราวี   หะยีเจ๊ะแน กฟต.3 ยะลา

12093 496390 00300237 นาย  วงศกร   แกว้ทองคง กฟต.3 ยะลา

12094 496391 00315389 นาง  จรัสศรี   ปลืมกมล กฟฉ.3 นครราชสีมา

12095 496392 00394393 นาย  ธภทัร   วิเศษธรรมกร กฟน.3 ลพบุรี

12096 496393 00302748 นาง  ศศิธร   บตัรพรรธนะ กฟต.3 ยะลา

12097 496394 00303376 นาย  สุขเกษม   แผว้พลสง กฟก.2 ชลบุรี

12098 496395 00305241 นาง  ตีเมาะ   อูเซ็ง กฟต.3 ยะลา

12099 496396 00296733 นาย  โกมล   บวัอาจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12100 496397 00297961 นาย  วฒิุไกร   ยนืยง กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12101 496398 00304122 นาย  ธนพงศ ์  เนียมละออง กฟต.3 ยะลา

12102 496399 00304609 นาย  วิสิฐ   ชยัศาลวิวฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

12103 496401 00297698 นาย  เสมา   เสียมรัฐ กฟก.2 ชลบุรี

12104 496402 00297943 นาย  บญัญติั   ฟูจุมปา กฟก.2 ชลบุรี

12105 496403 00297052 นาย  อรรถพล   แกว้วิไล กฟก.2 ชลบุรี

12106 496404 00298103 นาย  ปรีดา   ถีเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

12107 496406 00309590 นาย  สกล   สุขสยาม กฟก.2 ชลบุรี

12108 496408 00326396 นาย  มณฑล   เหรียญเกาะปอ กฟก.2 ชลบุรี

12109 496409 00298117 นาย  ศิริชยั   สุขสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

12110 496410 00321441 นาย  สราวฒิุ   อิมอุไร กฟก.2 ชลบุรี

12111 496411 00338404 นาย  พิภศัน์   พะละพร กฟก.2 ชลบุรี

12112 496412 00310107 นาง  ผสุดี   โพตะ กฟฉ.1 อุดรธานี

12113 496413 00297907 นาย  โสภณวชิญ ์  จนัทรักษา กฟก.2 ชลบุรี

12114 496414 00303471 นาย  อนุพนัธุ์   สิริคุณเพิมพูน กฟก.3 นครปฐม

12115 496415 00308758 นาย  ทรงวฒิุ   ภกัดีรุจีรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

12116 496416 00314715 นาย  กมัปนาท   วรรณสิน กฟก.2 ชลบุรี

12117 496417 00297420 นาย  ณฐัพงค ์  บุญรอด กฟต.1 เพชรบุรี

12118 496418 00297911 นาย  นิกร   จนัทร์ศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12119 496419 00305132 นาย  จรัต   สีลารัตน์ กฟก.3 นครปฐม

12120 496420 00313391 นาย  ไพรัตน์   ชาญชยั กฟก.2 ชลบุรี

12121 496421 00308403 นาง  นราวดี   ชาํนาญ กฟก.3 นครปฐม

12122 496422 00297684 น.ส.  สนธยา   มีทองขาว กฟฉ.3 นครราชสีมา

12123 496423 00303221 นาย  อลงกรณ์   คนาจนัทร์แสง กฟก.2 ชลบุรี

12124 496425 00310898 นาย  ศุภกฤต   กิจจาสมคัร กฟก.2 ชลบุรี

12125 496426 00304572 นาย  พชร   การสมธร กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12126 496428 00297666 นาย  วชัรินทร์   จนัทรา กฟฉ.3 นครราชสีมา

12127 496429 00311258 นาย  ธวชัชยั   สาริวงษา กฟก.2 ชลบุรี

12128 496430 00296901 นาย  วชิระ   สีแดง กฟต.1 เพชรบุรี

12129 496431 00322629 นาย  ชนภทัร   ศรีเกษม กฟก.2 ชลบุรี

12130 496432 00309031 นาย  นิรุต   สอนบุญ กฟต.1 เพชรบุรี

12131 496435 00311276 น.ส.  ดวงรัตน์   บวับูชา กฟฉ.3 นครราชสีมา

12132 496436 00311412 นาย  กิตติกร   เกาะมนั กฟก.2 ชลบุรี

12133 496437 00302807 วา่ที ร.ต.  วฒิุชยั   เนืองจาํนงค์ กฟก.2 ชลบุรี

12134 496438 00302839 นาย  วลัรบ   แกว้เลก็ กฟก.2 ชลบุรี

12135 496439 00307752 นาย  พงษศ์กัดิ   นรสิงห์ กฟก.2 ชลบุรี

12136 496440 00303380 วา่ที ร.ต.  วิทยา   พูลสุข กฟก.2 ชลบุรี

12137 496441 00303362 นาย  เชิงชาย   คลอ้ยสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

12138 496442 00310393 นาย  วสนัต ์  จนัใบ กฟก.1 อยธุยา

12139 496443 00306447 นาย  พรชยั   ขนัดงลิง กฟก.1 อยธุยา

12140 496444 00306401 นาย  พยคัฆช์ยั   พรมเทา กฟก.1 อยธุยา

12141 496445 00306388 นาย  จิตติศกัดิ   วระไวย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12142 496446 00306415 นาย  มานะ   เกตุทองสุข กฟก.1 อยธุยา

12143 496447 00306479 นาย  โชคประสิทธิ   ป้อมเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

12144 496448 00306433 นาย  ธีระศกัดิ   โกสีย์ กฟก.1 อยธุยา

12145 496449 00306392 นาง  ยพิุน   แซมต่างสี กฟก.1 อยธุยา

12146 496450 00306497 นาย  วาย ุ  ดวงบุตร กฟก.1 อยธุยา

12147 496451 00306429 นาย  ปัญญา   นูโกฎ กฟก.1 อยธุยา

12148 496452 00300332 นาย  ระพีพฒัน์   เริงกมล กฟก.1 อยธุยา

12149 496453 00310484 นาย  ยทุธนา   ปานกลา้ กฟก.2 ชลบุรี

12150 496454 00312272 จ่าสิบตรี  ชยัณรงค ์  สายดาํ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12151 496455 00322615 นาย  กิรดล   ตงัทวี กฟก.2 ชลบุรี

12152 496456 00315111 นาย  วรวฒิุ   รุ่งโรจน์ชาํนาญกิจ กฟก.2 ชลบุรี

12153 496457 00312745 นาย  ชาญวทิย ์  โชตนา กฟก.2 ชลบุรี

12154 496458 00310670 นาย  จกัเรศ   สิทธิโชค กฟต.1 เพชรบุรี

12155 496459 00310848 นาย  ระพิน   โอจารุทิพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

12156 496460 00319151 นาย  ชรัฐคมน์   อุนะพาํนกั กฟต.1 เพชรบุรี

12157 496461 00435559 นาย  ณฐัพล   นอ้ยมหาไวย กฟต.1 เพชรบุรี

12158 496462 00382449 นาย  สุริยา   เอียมอินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

12159 496463 00313955 นาย  ดนยั   สิทธิกมลรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

12160 496464 00388227 นาย  สุธรรม   ยงัจีน กฟต.1 เพชรบุรี

12161 496465 00311044 นาย  เอกราช   นิลศรี สาํนกังานใหญ่

12162 496466 00310525 นาย  ภานุวฒัน์   ช่วยแดง กฟต.1 เพชรบุรี

12163 496467 00310539 นาย  ชินวฒัน์   จนัทร์หบัปะ กฟต.1 เพชรบุรี

12164 496468 00298408 นาย  บดินทร์   รู้จกัวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

12165 496469 00298444 นาย  ภูนรินทร์   แช่มนาสวน กฟต.1 เพชรบุรี

12166 496470 00313755 นาย  วีรวชัร์   พรทวีทรัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

12167 496471 00303417 นาย  นิกร   โท่มาก กฟต.1 เพชรบุรี

12168 496472 00316167 นาย  วิสิทธิ   กรกุม กฟต.1 เพชรบุรี

12169 496473 00313737 นาย  นริศ   นวลมา กฟต.1 เพชรบุรี

12170 496474 00328520 นาย  อภิชยั   ทองเหลือ กฟต.1 เพชรบุรี

12171 496475 00311630 วา่ที ร.ต.  วรวฒิุ   อวยศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

12172 496476 00315434 นาย  ทศพล   พหุโล กฟต.1 เพชรบุรี

12173 496477 00317931 นาย  ธีรวฒิุ   กณัฑมณี กฟต.1 เพชรบุรี

12174 496478 00311208 นาย  ผไท   ศรีโสภาพร กฟต.1 เพชรบุรี

12175 496479 00318296 นาย  ณรงคศ์กัดิ   สุขศรี กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12176 496480 00307293 นาย  เฉลิมพล   ฤทธิไพโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12177 496481 00306306 นาย  อรรถพล   ดวงจกัร์ กฟต.3 ยะลา

12178 496482 00309340 นาย  เพิมศกัดิ   สระทอง กฟต.3 ยะลา

12179 496483 00315557 นาย  ณชัพล   แกว้ทอน กฟต.3 ยะลา

12180 496484 00309968 นาย  สมพงษ ์  นิรันดรวาณิชย์ กฟก.3 นครปฐม

12181 496485 00309045 นาย  วิฑูร   ดิษฐประดบั กฟต.1 เพชรบุรี

12182 496486 00300732 นาย  มาโนช   ลว้นแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

12183 496487 00298476 นาย  มะโน   อินทรัตนพล กฟต.1 เพชรบุรี

12184 496488 00298785 นาย  จิรัชฐฐ์ศกั   อารีพงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

12185 496489 00306788 นาย  วิศิษฏ ์  จนัทร์สุริย์ กฟต.1 เพชรบุรี

12186 496491 00300441 นาย  สถิระ   ณ บางชา้ง กฟต.1 เพชรบุรี

12187 496492 00314701 นาย  ณฐัธพงษ ์  นนัทวิสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

12188 496493 00300469 นาย  รณยทุธ   อินทรสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

12189 496494 00296810 นาย  วธุธิพงษ ์  ส่งนาไผ่ กฟต.1 เพชรบุรี

12190 496495 00298430 นาย  มนตต์รี   สินเลก็ กฟต.1 เพชรบุรี

12191 496496 00300378 นาย  สมัฤทธิ   เรืองพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

12192 496497 00296397 นาย  ปัญญา   มาดี กฟต.1 เพชรบุรี

12193 496498 00312218 นาย  อิทธิพทัธ์   จุลพฒัน์วณากร กฟต.1 เพชรบุรี

12194 496500 00302370 นาย  บรรเจิด   ขยายศรี กฟก.1 อยธุยา

12195 496501 00314729 นาย  กิตติพงศ ์  จนัทร์เรียง กฟก.2 ชลบุรี

12196 496502 00300419 นาย  สุริยา   บวัสงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

12197 496503 00297511 นาย  ชาญวทิย ์  สกลุปักษ ์ กฟต.1 เพชรบุรี

12198 496504 00309940 นาย  ศิริชยั   ตริตานนท์ กฟก.3 นครปฐม

12199 496505 00297434 นาย  สราวธุ   ช่วยมิตร กฟต.1 เพชรบุรี

12200 496506 00300405 นาย  ศุภชยั   แซ่อุ๋ย กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12201 496507 00310343 นาย  คมสนัต ์  ขาํสม กฟก.2 ชลบุรี

12202 496508 00312159 นาย  สุทิน   มนัเมือง กฟก.2 ชลบุรี

12203 496509 00310339 นาย  ชวลิต   บวับาน กฟก.2 ชลบุรี

12204 496510 00314692 นาย  นิติกร   จินดารัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

12205 496511 00314688 นาย  วรวฒิุ   วิรุญจิตร์ กฟก.2 ชลบุรี

12206 496512 00314779 นาย  ศรีชยั   ทศัวิล กฟก.2 ชลบุรี

12207 496513 00305423 นาย  ไพษิณ   พิณนุมาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12208 496514 00309918 นาย  บญัชา   เหลาใหม่ กฟก.3 นครปฐม

12209 496515 00300950 นาย  วาสุกรี   ธรรมบาํรุง กฟก.2 ชลบุรี

12210 496516 00306001 นาย  เอกราช   จาํนงคแ์กว้ กฟต.3 ยะลา

12211 496517 00300932 นาย  ธีรพงษ ์  อนนัต์ กฟก.2 ชลบุรี

12212 496518 00305396 นาย  บุญลือ   สงัขนิตย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12213 496519 00308744 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   ชลารัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12214 496520 00300946 นาย  บุญโชติ   ถนัจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

12215 496521 00304659 วา่ที ร.ต.  มานิตย ์  จนัทร์อุดร กฟก.3 นครปฐม

12216 496522 00303730 นาย  วิโรจน์   แซ่เซียว กฟก.2 ชลบุรี

12217 496523 00310143 นาย  บุญเลิศ   พลเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12218 496524 00303726 นาย  ณฐัวฒิุ   ศรีโสภาพ กฟก.2 ชลบุรี

12219 496525 00303744 นาย  ธงชยั   ทองทราย กฟก.2 ชลบุรี

12220 496526 00303144 นาย  สมนึก   ศรีรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12221 496527 00300578 นาย  อภิรักษ ์  อาจณรงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

12222 496528 00303758 นาย  คมกริช   เกตุแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

12223 496529 00303776 นาย  พฒันา   เพชร์พิชยั กฟก.2 ชลบุรี

12224 496530 00303762 นาย  ภูษิต   สิอิน กฟก.2 ชลบุรี

12225 496531 00303712 นาย  วชัรัศนิ   ธีรพรพนัธกิจ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12226 496532 00308699 นาย  นนัทวฒิุ   ทรัพยฤ์ทธา กฟก.3 นครปฐม

12227 496533 00302548 นาย  ณฐัจกัร   ชมเกลด็แกว้ กฟก.3 นครปฐม

12228 496534 00302520 น.ส.  กจัสมา   กลนัประชา กฟก.3 นครปฐม

12229 496536 00296797 นาย  สมาน   สืบดว้ง กฟก.3 นครปฐม

12230 496537 00297002 นาย  ทนงศกัดิ   แกว้ไสส่อง กฟน.3 ลพบุรี

12231 496538 00296783 น.ส.  ไพเราะ   อนุศรี กฟก.3 นครปฐม

12232 496539 00309231 น.ส.  ณณฐั   นนทมาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12233 496540 00310789 น.ส.  กุลภสัสร์   พลอยแสงสาย กฟก.3 นครปฐม

12234 496541 00312236 น.ส.  ชณิษกาญจน์   พิลาพนัธิุ กฟฉ.1 อุดรธานี

12235 496542 00309186 น.ส.  สุภนิตย ์  กงัวาฬ กฟก.3 นครปฐม

12236 496543 00330424 นาย  วรดร   ปลืมมีชยั กฟก.3 นครปฐม

12237 496544 00309172 นาย  สุวิทย ์  ศรีสุข กฟก.3 นครปฐม

12238 496545 00312359 นาง  จิดาภา   มณีวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

12239 496546 00310084 นาย  พาย ุ  กลีบทอง กฟก.3 นครปฐม

12240 496547 00310161 นาง  สิตาทิพย ์  เจริญวิโรฒโภคิน กฟก.3 นครปฐม

12241 496548 00312854 นาย  สุรพล   พรานมนสั กฟก.3 นครปฐม

12242 496549 00296638 นาย  เอนก   อน้สืบสาย กฟก.3 นครปฐม

12243 496551 00310775 นาย  สุรชยั   ไทรเมือง กฟก.3 นครปฐม

12244 496552 00303908 น.ส.  กาญจนา   คุณวิจิตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12245 496553 00302043 นาย  จิรัฐิติ   สุธีวโรดม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12246 496554 00297470 นาย  พลภทัร   วฒันะพลกฤต กฟก.3 นครปฐม

12247 496555 00296642 นาง  ชนิสรา   ธนาภูวณฏัฐ์กุล กฟก.3 นครปฐม

12248 496556 00313432 นาง  อาลิมะ   อาํพนักาญจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12249 496557 00321491 นาง  ทิภาภรรณ   ตนัติสิทธิกร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12250 496558 00306697 นาง  สมทรง   ชายเกตุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12251 496559 00297484 นาย  ณฐักิตติ   ศีลวตัพงศ ์ กฟก.3 นครปฐม

12252 496560 00311799 น.ส.  สุวดี   ฝ่ายจาํปา กฟฉ.1 อุดรธานี

12253 496561 00297498 นาย  วิวฒัน์   วงศศ์รี กฟก.3 นครปฐม

12254 496562 00296565 นาย  ภูริวรรธน์   หลานเศรษฐา กฟฉ.1 อุดรธานี

12255 496564 00309245 นาย  ณรงค ์  พรมศรีแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

12256 496565 00319488 นาย  วฒิุไกร   ดวงตะวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12257 496566 00309518 น.ส.  ประดินนัท ์  คาํสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

12258 496567 00302011 นาย  ปณิธี   ชุมชนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12259 496568 00305441 นาย  เอกวิทย ์  พลฤทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12260 496569 00305455 นาย  วฒิุศกัดิ   วระดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12261 496570 00299490 นาย  สุนทร   ชูหนู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12262 496571 00311371 นาย  นิรันดร์   ศรีดาหลง กฟฉ.1 อุดรธานี

12263 496572 00310452 นาง  อรนุช   นิงเจริญพาณิช กฟฉ.1 อุดรธานี

12264 496573 00304095 นาย  สุพจน์   ประวติัวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

12265 496574 00312145 นาย  วิษณุ   บุตรโยธี กฟฉ.1 อุดรธานี

12266 496576 00298658 นาย  สุริยา   ลาบวัสาร กฟก.1 อยธุยา

12267 496577 00300219 นาย  สมพล   ถาวรกสิอนนัต์ กฟต.3 ยะลา

12268 496578 00309259 นาง  สาริศา   แดงพูลผล กฟฉ.1 อุดรธานี

12269 496579 00327815 น.ส.  ศรินยา   สุทธารมย์ กฟต.1 เพชรบุรี

12270 496581 00301924 นาย  ศกัดิศิริ   สุขหนูแดง กฟต.3 ยะลา

12271 496582 00309627 น.ส.  อรพิน   วางไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12272 496583 00315002 น.ส.  นพมล   พุ่มพวง กฟต.1 เพชรบุรี

12273 496584 00299054 นาย  มานิตย ์  พนัธรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12274 496585 00309136 นาย  อาทิตย ์  เกตุสุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

12275 496587 00311612 นาง  คนึง   ปริวฒันศกัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12276 496588 00299472 นาย  ภาณุพงค ์  โพธิทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12277 496589 00297193 น.ส.  ปิยะนาถ   ชาติวลัลภ กฟต.1 เพชรบุรี

12278 496590 00313355 นาย  เอกรินทร์   ทองนุ่น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12279 496591 00306033 นาย  ธนัยพฒัน์   คาํทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12280 496592 00311535 น.ส.  ขวญัเรือน   ชะเอมสินธิ กฟต.1 เพชรบุรี

12281 496594 00300869 นาย  ซูนยัดี   จารง กฟต.3 ยะลา

12282 496595 00305382 นาย  ปัญญพนต ์  จนัทน์โยธา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12283 496596 00306029 นาย  ณฐัพร   หนูแกลว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12284 496597 00309386 นาย  ธิติพนัธ์   วิฑูรชูพนัธุ์ กฟต.1 เพชรบุรี

12285 496598 00301992 นาง  สุมนตรี   บวรจารุเดช กฟฉ.3 นครราชสีมา

12286 496599 00304831 นาย  วชัรพงษ ์  สุทธิพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12287 496600 00300819 นาย  สุทิน   ขนุดาํ กฟต.3 ยะลา

12288 496601 00304081 นาย  อาทิตย ์  โพธิวนั กฟก.2 ชลบุรี

12289 496602 00300887 นาย  ประสิทธิโชค   แกว้ทิพย์ กฟต.3 ยะลา

12290 496603 00302734 นาย  สนัติชน   หงษว์ิจิตร กฟก.1 อยธุยา

12291 496604 00315670 นาย  สิทธิศกัดิ   อรุณรัตนศิริ กฟก.2 ชลบุรี

12292 496605 00308253 นาย  วฒิุศกัดิ   สุทโธ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12293 496606 00300891 นาย  ฑิฆมัพร   อินยะวิน กฟต.3 ยะลา

12294 496607 00303958 น.ส.  ศิรินทรา   กลางท่าไคร้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12295 496609 00300223 นาย  กิตติศกัดิ   คลา้ยวิเศษ กฟต.3 ยะลา

12296 496610 00316185 นาง  ตรีทิพย ์  ไกรเกรอะ กฟต.1 เพชรบุรี

12297 496612 00326605 นาย  ประสพชยั   คงกบัพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

12298 496613 00327001 นาย  กีรติ   ตนับุญยนื กฟก.2 ชลบุรี

12299 496614 00298967 นาย  สายณัต ์  งามหนา้ กฟก.2 ชลบุรี

12300 496615 00299509 นาย  สญัชยั   ไกรเจริญ กฟก.2 ชลบุรี
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12301 496616 00298953 นาย  จกัรกริช   เนขขมัม์ กฟก.2 ชลบุรี

12302 496617 00298949 นาย  สมพร   เบา้ทอง กฟก.2 ชลบุรี

12303 496618 00298844 นาย  อาํพล   บวัพูล กฟก.2 ชลบุรี

12304 496619 00298862 นาย  ธนภทัร   สิทธิวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

12305 496620 00299527 นาย  ยทุธยา   บุบพะวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

12306 496621 00296701 นาย  ไพศาล   สนธะเนตร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12307 496622 00383104 นาย  เจษฎา   จิโนวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12308 496623 00299440 นาย  เจษฎา   อุตรนาค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12309 496625 00416856 นาย  ณฐัภาคย ์  ภู่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12310 496626 00304136 น.ส.  กอบกุล   ปะทะโก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12311 496627 00306015 นาย  เทพสิทธิ   ศิลปรัศมี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12312 496628 00307302 นาย  เจษฎา   สมใจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12313 496629 00299404 นาย  มานพ   เรืองนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12314 496630 00304063 นาย  กฤษณ์ธีระนนัท ์  จนัทะเขต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12315 496631 00299327 นาย  สมศกัดิ   นิลละออ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12316 496632 00299640 นาย  พรชยั   ศรีณวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12317 496633 00297220 นาย  พฤตินยั   ทองนวล กฟต.3 ยะลา

12318 496634 00304118 นาย  คมกริช   ศิลาชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12319 496635 00307166 นาย  สุกฤศฏิ   ปรีชากุล กฟต.3 ยะลา

12320 496636 00299377 นาย  ชาญชยั   คาํแกว้ กฟก.1 อยธุยา

12321 496637 00310802 วา่ที ร.ต.  ชวลิต   เฉิดโฉม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12322 496638 00300873 นาย  ปณิพฒัน์   แกว้มณีโชติ กฟต.3 ยะลา

12323 496639 00308330 น.ส.  นารีรัตน์   ตงัจิตรมีชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12324 496640 00315989 นาย  อารีย ์  ชีนะพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

12325 496641 00308580 นาย  พงษเ์พชร   เกตุจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม
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12326 496642 00313155 นาง  อภิชญา   ภกัดีไทย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12327 496643 00308562 นาย  พนิต   ราษฏร์นิยม กฟก.3 นครปฐม

12328 496644 00315993 นาย  ภาคภูมิ   พงศไ์พโรจน์ กฟต.3 ยะลา

12329 496645 00304827 น.ส.  ปิยะมาศ   ศรีแพนบาล กฟฉ.1 อุดรธานี

12330 496647 00304986 นาย  สุรินทร์   หมาดทิง กฟต.3 ยะลา

12331 496648 00311335 น.ส.  ยวุดี   ชาํนาญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12332 496649 00307502 นาย  ฉตัรชยั   ช่วยบุญญะ กฟต.3 ยะลา

12333 496650 00319410 น.ส.  เพียรพิณ   ขนัธ์สิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12334 496651 00307889 นาย  ณฐัวฒิุ   ดาํสี กฟต.3 ยะลา

12335 496652 00299345 นาย  ประภาส   สว่างกมล กฟก.1 อยธุยา

12336 496653 00308158 นาย  อาทิตย ์  สมยา กฟฉ.3 นครราชสีมา

12337 496654 00312422 นาย  สุนนั   ปานเพชร กฟต.3 ยะลา

12338 496656 00304695 นาง  จารุ   ปรางจนั กฟก.1 อยธุยา

12339 496657 00308071 นาย  ฉตัรชยั   เหลก็ดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

12340 496658 00310466 นาง  เพญ็ประภา   อุบลเลิศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12341 496659 00307639 นาย  โวหาร   ไชยลาภ กฟต.3 ยะลา

12342 496660 00308108 นาย  ภาคภูมิ   เนินงาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

12343 496661 00296383 น.ส.  ปริศนา   ตึงสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

12344 496662 00296806 นาย  จกัรพนัธ์   ใยนิรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

12345 496663 00299381 นาย  จิรกลุ   ปรีเปรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12346 496664 00307625 นาย  ศตวรรษ   จนัทร์แดง กฟต.3 ยะลา

12347 496665 00308099 น.ส.  วรรณวิษา   บุตรแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12348 496666 00301479 นาย  วฒิุศกัดิ   ประภารัตน์ กฟก.1 อยธุยา

12349 496667 00305150 นาย  เทิดศกัดิ   ประภามณฑล กฟก.3 นครปฐม

12350 496668 00311608 นาย  อภิชาติ   พรมดาํ กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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12351 496669 00298058 น.ส.  นุชรา   พิมจกัร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12352 496670 00308144 นาย  พงศกร   กาญจนะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12353 496671 00308930 นาย  ธงชยั   เกษรเกิด กฟก.3 นครปฐม

12354 496672 00320095 นาย  เทพพิภพ   พงศส์วสัดิ กฟต.3 ยะลา

12355 496673 00308908 นาย  ปิยะพงษ ์  เอียมลิม กฟก.3 นครปฐม

12356 496674 00310420 น.ส.  ธนาภา    สอนสวาท กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12357 496675 00301401 นาง  วนิดา   ทาทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

12358 496676 00301629 นาย  การุณ   อินทร์บุญสงัข์ กฟต.3 ยะลา

12359 496677 00301215 นาย  ภานุพงษ ์  ฤทธิไกร กฟก.1 อยธุยา

12360 496678 00308912 นาย  พิสุทธิ   การมาสม กฟก.3 นครปฐม

12361 496679 00314060 นาย  อาชวพล   งามขาํ กฟต.1 เพชรบุรี

12362 496680 00301647 นาย  นพณชั   เผา่ชู กฟต.3 ยะลา

12363 496681 00305069 นาย  ไพศาล   ทองเชือ กฟก.3 นครปฐม

12364 496682 00309786 นาง  ณฐันิชา   หน่อแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12365 496683 00302275 นาย  อภิสิทธิ   รูปแกะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12366 496684 00308508 นาย  ทิฏฐิ   เชตุพน กฟก.3 นครปฐม

12367 496685 00318482 นาง  สุพรรณา   อาสนพรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12368 496686 00308203 นาง  นิชานนัท ์  บุญมาก กฟต.1 เพชรบุรี

12369 496688 00300982 นาย  ธวชั   เปินวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

12370 496689 00315484 นาย  พุทธิวฒัน์   หลกัทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

12371 496690 00308653 นาย  คณิศร   จิวประสาท กฟก.3 นครปฐม

12372 496691 00297602 น.ส.  สุพาณี   แทนกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

12373 496692 00308685 นาย  กมัพล   ขนคม กฟก.3 นครปฐม

12374 496693 00308180 น.ส.  พรรณเลขา   สุทธิโยค กฟต.1 เพชรบุรี

12375 496694 00316149 น.ส.  จารุณี   สารนอก สาํนกังานใหญ่
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12376 496695 00308708 นาย  ฐากรู   นาควชัระ กฟก.3 นครปฐม

12377 496696 00304990 นาย  สุชาติ   กลัชนะ กฟก.3 นครปฐม

12378 496697 00300855 นาย  จตุพร   การโชค กฟก.1 อยธุยา

12379 496698 00308130 นาง  เสาวนิต   ผยุเตชะ กฟต.1 เพชรบุรี

12380 496699 00303421 นาย  ไชยฤกษ ์  โรจนเลิศ กฟก.3 นครปฐม

12381 496700 00301106 น.ส.  ดารณี   ดีสุด กฟฉ.3 นครราชสีมา

12382 496701 00303449 นาย  ทวีศิลป์   นิลตะโก กฟก.3 นครปฐม

12383 496702 00302093 น.ส.  ดวงเดือน   เกสีจอหอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12384 496703 00303453 นาย  วิชยัวตัน์   เจียะรักษา กฟก.3 นครปฐม

12385 496705 00306742 นาง  จารุวรรณ   วอ่งวทิยา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12386 496706 00308576 นาย  ปิยบุตร   สุทธิเวชกุล กฟก.3 นครปฐม

12387 496707 00305037 น.ส.  พรพรรณ   ฐิติชยัศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

12388 496708 00300841 นาย  สาํราญ   ดอกแกว้ กฟก.1 อยธุยา

12389 496709 00312640 นาย  วิรัช   ฉิมแป้น สาํนกังานใหญ่

12390 496710 00312636 นาย  ชาติกลา้   ทองบุญโท กฟก.3 นครปฐม

12391 496711 00332444 นาง  สุวรรณี   ยวุเมธาวี กฟต.1 เพชรบุรี

12392 496712 00305023 นาย  พงษส์งค ์  ศิริวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12393 496713 00308194 นาย  พิพฒัน์   ตียะวราวธุ กฟต.1 เพชรบุรี

12394 496714 00305182 นาง  จรัสพรรณ   บุตรราช กฟฉ.3 นครราชสีมา

12395 496715 00301388 นาย  พงษศ์กัดิ   ร่วมบุญ กฟต.1 เพชรบุรี

12396 496716 00305041 นาย  ธรรมศกัดิ   เสรีกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12397 496717 00308380 นาง  ปิยะพร   พราหมณ์ฤกษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

12398 496718 00313123 นาง  พรพิศ   ปรีชานุสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12399 496719 00304281 น.ส.  สุจิตรา   แกว้ประชุม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12400 496720 00323807 วา่ที ร.ต.  ภาคภูมิ   เชือขาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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12401 496721 00313919 นาย  ชยน   สุวรรณทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12402 496722 00302302 นาง  มนิยา   สารเพญ็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12403 496723 00302257 นาง  ทิวารัตน์   ศรีสุรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12404 496724 00314810 นาย  พเยาว ์  คิดรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12405 496725 00302261 นาง  มะณีจนัทร์   แสงศิริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12406 496726 00307534 นาย  มงคลชยั   ฤทธิเรือง กฟฉ.3 นครราชสีมา

12407 496728 00313905 นาย  พิเชษฐ์   จีนละเอียด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12408 496729 00302293 นาย  สโลธร   พงษอ์นนัต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12409 496730 00307520 นาย  นครินทร์   ผลนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

12410 496731 00312395 นาย  พชรวร   นิตยโ์ชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12411 496732 00320895 นาย  นพดล   ไชยสอาด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12412 496733 00302289 นาย  วรยทุธ   แจง้สว่าง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12413 496734 00311735 นาย  ประสิทธิ   ชิณพงษ์ กฟต.3 ยะลา

12414 496735 00323611 นาย  ธนานนัทน์   รัตนพนัธ์ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12415 496736 00304104 นาง  ณฐัวิภา   อนุรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12416 496737 00313337 นาย  วราเมศ   ศรีชวนะ กฟก.2 ชลบุรี

12417 496738 00304677 นาย  วรเชษฐ   กุลแสนเตา กฟก.2 ชลบุรี

12418 496739 00304681 นาย  ปภาณ   ธีระวิทย์ กฟก.2 ชลบุรี

12419 496741 00316121 น.ส.  พชัรี   รักษาศิล กฟก.2 ชลบุรี

12420 496742 00317563 นาย  ทศพล   ฉายวิจิตต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12421 496744 00307516 นาง  ศศิภา   สณัธนะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12422 496745 00316135 นาง  เพชรรัตน์   ธนะธีระกุล กฟก.2 ชลบุรี

12423 496746 00313282 น.ส.  พิราวรรณ์   โรจนศิริ กฟก.2 ชลบุรี

12424 496747 00304059 นาย  อภิชาติ   เฮ่ประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

12425 496748 00305269 วา่ทีร.ต.หญิง  พจนีย ์  เตียมฉายพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี
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12426 496750 00312113 นาย  กรีฑา   จนัทร์วิภาค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12427 496751 00341922 นาย  สุนทร   ทบัมาลา กฟก.2 ชลบุรี

12428 496752 00313991 น.ส.  ทิพรัตน์   อุทา กฟก.2 ชลบุรี

12429 496753 00308730 น.ส.  จุฑารัตน์   สิทธิวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12430 496754 00306142 นาง  ศศิธร   ชยัเจริญวฒันะ กฟต.3 ยะลา

12431 496755 00311494 นาย  ศกัดิสิทธิ   สีพราย กฟก.2 ชลบุรี

12432 496756 00307839 น.ส.  มยรีุย ์  มูลตีปฐม กฟก.2 ชลบุรี

12433 496757 00297775 นาง  จตุพร   จามกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

12434 496758 00299559 นาง  สุพตัรา   โล่ห์คาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12435 496759 00331848 นาย  ธนบดี   ช่วงโชติ กฟต.1 เพชรบุรี

12436 496760 00311567 น.ส.  อิงอร   บวัทอง กฟก.2 ชลบุรี

12437 496761 00306297 นาย  พ่วงทรัพย ์  ชุมนุมมณี กฟต.3 ยะลา

12438 496762 00306138 นาย  สมมารถ   เบญจสาร กฟต.3 ยะลา

12439 496763 00305019 นาย  พิพฒัน์   พงษพ์ากเพียร กฟก.3 นครปฐม

12440 496764 00298121 นาง  ยวุรรณดา   เนตรประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

12441 496765 00311503 นาง  ธนภร   มุ่งดาํเนินกิจ กฟก.2 ชลบุรี

12442 496766 00308485 น.ส.  รสรินทร์   ฤทธิพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12443 496767 00321873 นาย  นรภทัร   เอียดแกว้ กฟต.3 ยะลา

12444 496768 00310943 นาย  ธรรมนูญ   กรุกนก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12445 496769 00313278 นาง  ศุภาพร   กลินสุคนธ์ กฟก.2 ชลบุรี

12446 496770 00313569 น.ส.  รวีพลอย   เนืองจาํนงค์ กฟก.2 ชลบุรี

12447 496771 00313923 นาย  คณพศ   อิทธิเกตุสกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

12448 496772 00344184 นาย  ธรรมชาติ   วิชชุรัตน์ กฟต.3 ยะลา

12449 496773 00308499 นาย  พิชชา   กลินประชุม กฟก.3 นครปฐม

12450 496774 00307807 น.ส.  แสงดาว   ศรีสมาน กฟก.2 ชลบุรี
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12451 496775 00311553 นาง  รัชดา   เล่ห์เหลียม กฟก.2 ชลบุรี

12452 496776 00315561 นาย  ธรรมทชั   มหทัธโนโชติ กฟก.3 นครปฐม

12453 496777 00315802 วา่ที ร.ต.  โชติรัตน์   แท่นมงคลมาศ กฟต.3 ยะลา

12454 496778 00311808 นาย  อมรเทพ   ทองประดบั กฟต.3 ยะลา

12455 496779 00312763 นาง  อิงกมล   มากมาย กฟก.2 ชลบุรี

12456 496780 00306156 นาย  สรณพ   วุฒิศาสน์ กฟต.3 ยะลา

12457 496781 00311626 นาง  ภทัรวรรณ   แสงวฒันานุกิจ กฟก.2 ชลบุรี

12458 496782 00315816 นาย  มานิต   ศิลามณีเวช กฟต.3 ยะลา

12459 496783 00311812 นาย  สกล   บุญคาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12460 496784 00301483 นาย  ธนนัต ์  ฤทธิไพโรจน์ กฟต.3 ยะลา

12461 496785 00312709 นาย  พลพรรธน์   เยยีมสถาน กฟก.3 นครปฐม

12462 496786 00309463 นาย  นิอิลเลียส   มูสตอปาร์ กฟต.3 ยะลา

12463 496787 00306124 นาย  มโนชญ ์  สะแม กฟต.3 ยะลา

12464 496788 00301633 นาย  อนุสรณ์   จนัทร์ส่องภพ กฟต.3 ยะลา

12465 496789 00311185 นาย  ชชัวาล   เอียมลอยพนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

12466 496790 00296692 นาย  นิคม   เทียนใชดี้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12467 496792 00310961 นาย  อภินนัท ์  อนงค์ กฟต.3 ยะลา

12468 496793 00307043 นาย  ประพนธ์   นิมนวล กฟฉ.3 นครราชสีมา

12469 496794 00312618 นาง  อาลาวียะห์   เปาะสนิ กฟต.3 ยะลา

12470 496795 00309859 นาย  กอบชยั   ตุม้ระยา้ กฟต.3 ยะลา

12471 496796 00308394 น.ส.  รุ่งทอง   หมู่สะแก กฟฉ.3 นครราชสีมา

12472 496797 00312545 นาย  พรศกัดิ   นฤขตัรพิชยั กฟก.3 นครปฐม

12473 496798 00307766 นาย  จิระศกัดิ   จนัทร์นก กฟต.3 ยะลา

12474 496799 00309827 นาย  ทรงพล   ทิพยน์รากุล กฟต.3 ยะลา

12475 496800 00312559 นาย  เอกชยั   หมอยาดี กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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12476 496801 00312604 นาง  ซูไฮลา   แวดาโอะ กฟต.3 ยะลา

12477 496802 00309504 นาย  สนนั   ทองบุรี กฟต.3 ยะลา

12478 496803 00296715 นาย  นนทชยั   ปฎิรูปานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12479 496804 00299127 นาง  ละอองดาว   ทองให้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12480 496805 00309213 นาย  พิศาล   พิศแลงาม กฟต.3 ยะลา

12481 496806 00312531 นาย  อภิสิทธิ   ศิริคาํรณ กฟก.3 นครปฐม

12482 496807 00311571 นาย  เอกชยั   เตโช กฟต.3 ยะลา

12483 496808 00297452 นาง  สุจิตรา   ขวญัประกอบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12484 496809 00296533 นาย  เชษฐา   สวสัดิธนบาล สาํนกังานใหญ่

12485 496810 00316935 น.ส.  สิริวิมล   บุญแฝง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12486 496811 00311599 นาย  อาลี   อา้สะกะละ กฟต.3 ยะลา

12487 496812 00305055 นาย  ภาคภูมิ   ธราธารกุลวฒันา กฟก.3 นครปฐม

12488 496814 00312595 นาย  ประสาร   แสงขาว กฟต.3 ยะลา

12489 496816 00310939 นาย  วฒิุกร   คงเปีย กฟต.3 ยะลา

12490 496817 00304263 นาย  กฤษณะ   คูณคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12491 496818 00296951 น.ส.  ธญัพร   บุญชยาอนนัต์ สาํนกังานใหญ่

12492 496819 00307902 นาย  อิบรอเฮ็ม   เบญ็หมดัยโูซฟ กฟต.3 ยะลา

12493 496820 00310216 นาย  สมภพ   ขนุโหร กฟต.3 ยะลา

12494 496821 00296933 นาย  รติกร   หาญวรวงศ์ สาํนกังานใหญ่

12495 496822 00308217 นาย  ยทุธพงษ ์  สจัจะมโน กฟฉ.3 นครราชสีมา

12496 496823 00309263 นาง  ปิยะนุช   พรมลาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12497 496824 00309695 นาย  ชิตพงศ ์  เกือวงษ์ กฟต.3 ยะลา

12498 496825 00296947 น.ส.  จิรา   เฉลียวเกรียงไกร สาํนกังานใหญ่

12499 496826 00306601 นาง  รุซนา   ซูสารอ กฟต.3 ยะลา

12500 496827 00313246 นาย  กิตติชยั   พงษพ์นัธ์ุ กฟน.1 เชียงใหม่
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12501 496828 00312822 นาย  กานต ์  กลมสอาด สาํนกังานใหญ่

12502 496829 00301697 นาง  ราตรี   ศรีสาํโรง กฟฉ.3 นครราชสีมา

12503 496830 00297725 นาย  จีรศกัดิ   มาตขาว กฟฉ.3 นครราชสีมา

12504 496831 00304954 นาง  ต่วนซุฟยานี   เจ๊ะยะ กฟต.3 ยะลา

12505 496832 00299290 น.ส.  พจันภา   เวียงเกตุ สาํนกังานใหญ่

12506 496833 00301706 นาง  อญัชนา   งวงคาํนาม กฟฉ.1 อุดรธานี

12507 496835 00348788 น.ส.  นงสิริ   สุขถาวรศรี กฟน.1 เชียงใหม่

12508 496836 00314860 นาย  เพช็ร์อนนัท ์  คาระวะสุนทร กฟต.3 ยะลา

12509 496837 00310507 นาย  กฤษณ   วงษบุ์ตรดี สาํนกังานใหญ่

12510 496838 00306342 นาย  ชิณวตัร   เขียวชะอุ่ม กฟก.1 อยธุยา

12511 496840 00307875 นาย  สุไลมาน   เลาะลายู กฟต.3 ยะลา

12512 496841 00312836 น.ส.  อมรพรรณ   พฤกษะวนั สาํนกังานใหญ่

12513 496842 00311917 นาย  มนตรี   มงคล กฟน.1 เชียงใหม่

12514 496843 00313264 น.ส.  แสงรวี   กลนัเฉือย กฟก.2 ชลบุรี

12515 496844 00297739 นาง  สุชญัญา   ไชยสีทา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12516 496845 00304168 นาง  เตม็เดือน   หุละสุข กฟน.1 เชียงใหม่

12517 496846 00307611 วา่ทีร.ต.หญิง  ดีรดา   หน่อแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

12518 496847 00307857 นาง  ยพุาวดี   กองเป็ง กฟก.2 ชลบุรี

12519 496848 00342091 นาย  ขนัติ   มหาหิงค์ กฟก.1 อยธุยา

12520 496849 00309772 นาง  ฉนัทนา   เองศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

12521 496850 00323934 นาย  พงษช์ยั   นิมไพโรจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

12522 496851 00307811 นาง  กรวรรณ   ภูศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12523 496852 00306706 นาง  นนัทนา   ตาคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

12524 496853 00312068 น.ส.  เยาวเรศ   บุญฟอง กฟน.1 เชียงใหม่

12525 496854 00305500 น.ส.  พรสวรรค ์  คาํเปีย กฟน.1 เชียงใหม่
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12526 496855 00315775 น.ส.  ประภาศรี   สุธาเนตร กฟก.1 อยธุยา

12527 496856 00355187 นาย  ธีรพนัธ์   ขาวสอาด กฟก.2 ชลบุรี

12528 496858 00313228 นาย  พิษณุ   วงศค์าํแน่น กฟน.1 เชียงใหม่

12529 496859 00305619 นาง  รุจาภา   แสนแดง กฟน.1 เชียงใหม่

12530 496860 00298680 นาย  รัตนโชติ   ตลบันาค กฟก.1 อยธุยา

12531 496861 00339369 น.ส.  อจัฉรา   วฒันะจนัทรกูล กฟน.1 เชียงใหม่

12532 496862 00307861 น.ส.  บุศยรินทร์   รืนอารมย์ กฟก.2 ชลบุรี

12533 496864 00296979 นาย  เอกรักษ ์  ประยรูยวง กฟน.1 เชียงใหม่

12534 496865 00297761 น.ส.  ธิดารัตน์   สิริวาลย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12535 496867 00312072 นาย  ภาคิณ   ยอดสุขา กฟก.2 ชลบุรี

12536 496868 00308112 นาง  เสาวรส   ธรรมยา กฟน.1 เชียงใหม่

12537 496869 00308067 นาง  สุภทัรา   ตนับุญยนื กฟก.2 ชลบุรี

12538 496870 00301938 นาย  เกียรติศกัดิ   มีเศรษฐี กฟก.1 อยธุยา

12539 496871 00301710 นาง  สมพร   ต๊ะพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

12540 496872 00308308 น.ส.  สุนทรีย ์  จีระยา กฟน.1 เชียงใหม่

12541 496873 00297757 นาง  จิรภา   บุตรศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12542 496874 00312086 น.ส.  จิณภคั   ศรีทรงธนดล กฟก.2 ชลบุรี

12543 496875 00303780 น.ส.  ปิยะรัตน์   รักปาน กฟน.1 เชียงใหม่

12544 496876 00296997 นาง  พิมผกา   สุจารี กฟน.1 เชียงใหม่

12545 496877 00313555 นาย  ธนะสิทธิ   เกียรติสถิตย์ กฟก.1 อยธุยา

12546 496879 00306201 นาย  ปรเมศวร์   ตนัฑเมืองยศ กฟน.1 เชียงใหม่

12547 496880 00314256 น.ส.  ลิษา   ประดบั กฟก.2 ชลบุรี

12548 496881 00296983 น.ส.  ขวญัปวีณ์   พงศพิ์ชญากร กฟน.1 เชียงใหม่

12549 496882 00303821 น.ส.  สุดารัตน์   ศรีทอง กฟก.2 ชลบุรี

12550 496883 00302948 นาย  เอกชยั   โสภาจารีย์ กฟก.1 อยธุยา
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12551 496884 00303853 น.ส.  นพวรรณ   อาจพรหม กฟน.1 เชียงใหม่

12552 496885 00314515 นาง  จีรวรรณ   นิยมสมาน กฟก.2 ชลบุรี

12553 496886 00309663 นาง  นิภาพร   สงัขแ์กว้ กฟก.2 ชลบุรี

12554 496887 00302934 นาย  ไกรสร   เสือคง กฟก.1 อยธุยา

12555 496889 00318391 นาง  นารีรัตน์   วงศใ์หญ่ กฟน.1 เชียงใหม่

12556 496892 00302952 น.ส.  สุณิสา   เนียมโห้ สาํนกังานใหญ่

12557 496895 00315357 นาย  อุเทน   ยสุีย กฟต.3 ยะลา

12558 496896 00417989 นาย  พงษม์นสั   โชติวิชิต กฟก.2 ชลบุรี

12559 496897 00309645 น.ส.  กรรณิการ์   ศรีทอง กฟก.2 ชลบุรี

12560 496899 00312377 นาย  นนัทิพฒัณ์   บุญสม กฟก.1 อยธุยา

12561 496901 00299909 นาย  สรายทุธิ   มคัวลัย์ กฟต.3 ยะลา

12562 496902 00297993 นาย  เสริมศกัดิ   ช่วงเวฬุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

12563 496903 00297107 นาย  วิรัตน์   สงวนหงษ ์ กฟก.2 ชลบุรี

12564 496904 00304172 นาง  สุภาวดี   จาํรัส กฟน.1 เชียงใหม่

12565 496906 00313614 นาย  สายณัห์   ทวีทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

12566 496907 00315311 นาย  สมประสงค ์  ธรรมสนิท กฟก.2 ชลบุรี

12567 496909 00310989 นาง  นริศรา   แจ่มใส กฟน.1 เชียงใหม่

12568 496910 00296888 น.ส.  ชืนกมล   รุ่งชวาลา กฟก.2 ชลบุรี

12569 496911 00297070 น.ส.  กิติยา   สืบสนอง กฟก.2 ชลบุรี

12570 496914 00315216 นาย  เจษฏา   พงศป์ระสพสุข กฟน.1 เชียงใหม่

12571 496916 00411915 นาย  อนุรุธ   ชยัชนะ กฟน.1 เชียงใหม่

12572 496917 00298008 นาย  กมลชาติ   สุขสะอาด กฟก.2 ชลบุรี

12573 496918 00302102 น.ส.  วิไลพร   ออ้เจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

12574 496919 00310157 นาย  นพดล   ผลเตม็ กฟก.2 ชลบุรี

12575 496924 00310098 น.ส.  วรณนั   อินทรัตน์ กฟต.3 ยะลา
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12576 496925 00306710 นาย  อภิชาติ   ใจกวา้ง กฟน.1 เชียงใหม่

12577 496926 00298244 น.ส.  มลิวลัย ์  อภิบาลศรี กฟก.2 ชลบุรี

12578 496928 00324053 นาย  พิเชฏฐ ์  ขาํประยรู กฟก.1 อยธุยา

12579 496929 00306724 น.ส.  วีรยา   หอมนาน กฟน.1 เชียงใหม่

12580 496930 00304140 น.ส.  วิไลลกัษณ์   อุ่ยเสถียร กฟก.2 ชลบุรี

12581 496931 00298258 น.ส.  นิชานนัท ์  รัตนวาร กฟก.2 ชลบุรี

12582 496932 00307025 นาย  จกัรรัฏฐ์   ธีระภิวงษ์ กฟต.3 ยะลา

12583 496933 00302148 นาย  สุริยนัต ์  ปันตือ กฟน.1 เชียงใหม่

12584 496935 00298012 น.ส.  วีณาวรรณ   แซ่ลิม กฟก.2 ชลบุรี

12585 496936 00302152 นาง  วรรณระวี   ลือจิตร กฟน.1 เชียงใหม่

12586 496937 00299886 นาย  สุทธิรักษ ์  ตะวนัสุกี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12587 496938 00310434 นาย  คาํรน   ตุม้ปิน กฟก.2 ชลบุรี

12588 496939 00309540 น.ส.  นาถนิภา   จนัทร์ชม กฟต.3 ยะลา

12589 496940 00296606 น.ส.  สุกญัญา   เพ่งจินดา กฟก.2 ชลบุรี

12590 496941 00310557 นาย  จกัรินทร์   มณีงาม กฟก.1 อยธุยา

12591 496942 00307675 นาง  ฐิติยา   ธรรมขนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

12592 496943 00313591 น.ส.  นรีรัตน์   บุตรจนัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

12593 496945 00299890 นาย  อดิศร   เลาห์ทวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12594 496946 00310575 นาย  สานิตย ์  นาคประสพ กฟก.2 ชลบุรี

12595 496948 00311935 นาย  ณฐัพงษ ์  ขะแส กฟน.1 เชียงใหม่

12596 496949 00319147 นาย  ทรงพล   หนูจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

12597 496950 00314624 น.ส.  สุดาวลัย ์  แสนวงั กฟฉ.1 อุดรธานี

12598 496951 00322051 นาย  ณาธร   บุตรขนุ กฟก.2 ชลบุรี

12599 496952 00310252 นาย  ทินกร   คงเจริญ กฟก.1 อยธุยา

12600 496953 00302398 นาง  สุนทรี   คงรอด กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12601 496956 00307920 นาย  สุรชยั   โสมสุข กฟก.2 ชลบุรี

12602 496957 00296315 นาย  สมชาย   สีเขียวรัตน์ สาํนกังานใหญ่

12603 496958 00313173 นาง  ประภาจิต   คนหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

12604 496959 00302384 น.ส.  ฐิตาภคัจิรา   ชลายน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12605 496961 00296301 นาย  เฉลิมชยั   พลอยประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

12606 496963 00331743 นาย  วราวงศ ์  นิตยวรรธนะ สาํนกังานใหญ่

12607 496964 00302475 น.ส.  วณัณอาํไพ   ศรีปัญญา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12608 496965 00313987 น.ส.  อรนุช   คาํคนซือ กฟฉ.1 อุดรธานี

12609 496967 00305855 นาย  นิวฒัน์   เสภา กฟก.1 อยธุยา

12610 496968 00307134 นาง  ธญัชนก   ถว้นถี กฟก.2 ชลบุรี

12611 496969 00326055 นาย  สรชยั   วิจิตรสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

12612 496971 00315943 นาย  วรวตัร   ศรีสองเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

12613 496972 00312177 น.ส.  กนัตินนัท ์  ทองขาว สาํนกังานใหญ่

12614 496973 00312581 น.ส.  มนทกานต ์  รุ่งรัศมี กฟฉ.3 นครราชสีมา

12615 496975 00301960 นาย  ทศันยั   ลายประหยดั กฟก.1 อยธุยา

12616 496976 00314333 น.ส.  จิดาภา   จนัทอุดร กฟฉ.1 อุดรธานี

12617 496977 00326069 น.ส.  สุรีรัตน์   อดุลยานุวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

12618 496978 00307120 น.ส.  กมลทิพย ์  จนัทกิจ กฟก.2 ชลบุรี

12619 496980 00312313 นาง  ปิยะนุช   เอียมศิริ สาํนกังานใหญ่

12620 496982 00301906 น.ส.  รัตณากรณ์   ผลเหม กฟก.1 อยธุยา

12621 496985 00296838 น.ส.  วรุณ   หอมเยน็ กฟก.1 อยธุยา

12622 496986 00326073 นาง  จนัทิมา   พูลเกษม กฟก.2 ชลบุรี

12623 496987 00313137 นาย  นิรินธน์   เตชาดิศยั สาํนกังานใหญ่

12624 496988 00321073 นาง  เสาวรัตน์   ปวีราวิราพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12625 496989 00305532 วา่ที ร.ต.  สมหมาย   นฤทยั กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12626 496990 00303962 นาย  ไตรรัตน์   เหมพฤกษ์ กฟก.2 ชลบุรี

12627 496991 00303085 นาย  ณฐัพล   พ่วงเจริญ สาํนกังานใหญ่

12628 496992 00304881 น.ส.  พรนภา   พะนารินทร์ สาํนกังานใหญ่

12629 496993 00356024 น.ส.  คนึงนุช   สุขหลาย กฟก.2 ชลบุรี

12630 496995 00326087 น.ส.  สยมุพร   อิมทะสาร กฟก.2 ชลบุรี

12631 496996 00303099 น.ส.  กณัฐาภรณ์   เม่งพดั สาํนกังานใหญ่

12632 496997 00303944 นาง  ฝนทิพ   เปล่งศรี กฟก.2 ชลบุรี

12633 496998 00306079 น.ส.  นริศรินทร์   ศรีจาํนอง สาํนกังานใหญ่

12634 496999 00303699 นาง  สุรัตน์   ธีระวาส กฟฉ.3 นครราชสีมา

12635 497000 00305641 นาย  ชยัวฒัน์   มหาวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

12636 497001 00298080 นาง  ปรารถนา   รุ่งนุต สาํนกังานใหญ่

12637 497002 00300550 นาย  ฉลองโชค   สิงห์ทอง กฟก.2 ชลบุรี

12638 497003 00311458 น.ส.  ธนนนัท ์  บุดดารวม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12639 497004 00303930 น.ส.  พรนิภา   ทนัสมยั กฟก.2 ชลบุรี

12640 497005 00305550 นาย  มนตรี   จนัทร์ทอง กฟก.1 อยธุยา

12641 497007 00306083 นาย  สมเจตน์   วงคเ์ตม็ สาํนกังานใหญ่

12642 497008 00305687 น.ส.  ณชัชารีย ์  ฐิตยาวราวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

12643 497009 00299177 น.ส.  กชณิช   ตุลยปภานนท์ สาํนกังานใหญ่

12644 497010 00299436 น.ส.  ณฐักมล   ศกัดิโกศล สาํนกังานใหญ่

12645 497011 00303926 น.ส.  วิมล   ซาตี กฟก.2 ชลบุรี

12646 497012 00299254 นาย  อภิชาติ   แกว้คาํ กฟก.2 ชลบุรี

12647 497013 00305691 นาย  นพพล   หินเกิด กฟก.1 อยธุยา

12648 497014 00306829 นาย  มณเฑียร   เกิดชุ่ม กฟก.1 อยธุยา

12649 497015 00307057 นาง  วทนัยา   สุคนธมาน สาํนกังานใหญ่

12650 497016 00307598 นาย  กณัฑก์วี   รอดบุญพา สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12651 497017 00313078 นาง  นงนภสั   เลียงวฒันหิรัณย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12652 497019 00305700 นาย  ทนงศกัดิ   แกว้บริวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

12653 497020 00357725 นาย  สุทธิชยั   ชีพสมุทร์ กฟก.2 ชลบุรี

12654 497021 00297898 นาย  วรพงค ์  สืบจากหลา้ กฟก.1 อยธุยา

12655 497022 00323261 นาย  วรพล   สุนทโรทยาน สาํนกังานใหญ่

12656 497023 00306815 น.ส.  ธนกร   บุตรคลอ้ กฟก.1 อยธุยา

12657 497024 00297111 น.ส.  นภคัสนนัท ์  บุญชู กฟก.2 ชลบุรี

12658 497025 00311785 น.ส.  สุภาวิตา   นวลเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

12659 497026 00304154 นาง  นงพงา   พึงเจริญ กฟก.1 อยธุยา

12660 497027 00338204 นาง  ธิดารัตน์   สุเนตร กฟก.2 ชลบุรี

12661 497028 00299977 น.ส.  กชกร   ปานจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

12662 497029 00298062 น.ส.  ปณิชา   ศรีบุตตะ สาํนกังานใหญ่

12663 497030 00309722 วา่ที ร.ต.  สุกิจ   มณฑล กฟก.1 อยธุยา

12664 497031 00298094 นาง  อาภา   เหลืองธรรมศิริ กฟก.2 ชลบุรี

12665 497032 00300805 นาย  ศุภชยั   สุขเสถียรวฒันา สาํนกังานใหญ่

12666 497033 00300669 นาย  ธรรมรงค ์  พึงอาํ กฟก.1 อยธุยา

12667 497034 00317040 นาง  จุรีรัตน์   ถาดทอง กฟก.2 ชลบุรี

12668 497035 00298549 น.ส.  สุนนัทา   ศรีษะแกว้ สาํนกังานใหญ่

12669 497036 00310911 นาย  นนัทศกัดิ   ศิลามาศ กฟก.1 อยธุยา

12670 497037 00304190 น.ส.  ฉวีวรรณ   อ่อนทรง กฟก.1 อยธุยา

12671 497038 00296074 น.ส.  พิมพพิ์มุกด ์  ต่วนชะเอม สาํนกังานใหญ่

12672 497040 00302025 น.ส.  มนตจ์นัทร์   วรรณวิไล สาํนกังานใหญ่

12673 497041 00300673 นาย  เฉลิมพล   โพธิยงัยืน กฟก.1 อยธุยา

12674 497042 00307148 นาง  ปรัศนียาพร   จรูญรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

12675 497043 00312927 นาง  วนัวิสาข ์  สินอยู่ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12676 497044 00310298 นาย  ชุมพล   จนัทะสอน กฟก.1 อยธุยา

12677 497045 00328320 นาย  ฤทธิ   เดชดี กฟก.1 อยธุยา

12678 497046 00302039 นาย  สมิต   อาทิตยา สาํนกังานใหญ่

12679 497047 00298135 น.ส.  วลยัพร   ประจง กฟก.2 ชลบุรี

12680 497048 00313319 นาย  นพดล   บุญยรัตกลิน สาํนกังานใหญ่

12681 497049 00307007 นาง  นฤมล   มาศกสิน กฟก.2 ชลบุรี

12682 497051 00311430 นาย  สุขมุาล   โพธิพฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา

12683 497052 00300764 นาย  รัฐพล   พาลกะดิษย์ กฟน.1 เชียงใหม่

12684 497053 00298880 นาง  เมลดา   ทองมานิตย์ สาํนกังานใหญ่

12685 497054 00310016 น.ส.  ศศิธร   สุขเจริญ กฟก.1 อยธุยา

12686 497055 00323334 นาย  กฤษฎา   กิตติภทัโธ สาํนกังานใหญ่

12687 497056 00313496 นาย  ชยัภทัร   ชาชุม กฟก.1 อยธุยา

12688 497057 00299159 นาง  สิรพชัร์   กาศยปนนัทน์ สาํนกังานใหญ่

12689 497058 00307089 นาง  วนิดา   ลาภสกลุรัตนา กฟก.2 ชลบุรี

12690 497059 00337353 น.ส.  ณฐักาญ   คนดี กฟน.3 ลพบุรี

12691 497061 00308362 นาย  อนุสรณ์   เนืองจากหนู กฟก.1 อยธุยา

12692 497062 00340144 นาย  อรรถพร   ผดุงสตัย์ กฟก.1 อยธุยา

12693 497063 00320718 นาง  บุปผา   วีระอมรกลุ สาํนกังานใหญ่

12694 497064 00307075 นาง  ลกัคณา   ใจช่วย กฟก.2 ชลบุรี

12695 497065 00308926 น.ส.  ปริญญาภรณ์   มีสมศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

12696 497066 00302493 นาง  เยาวลกัษณ์   อาทิตยา สาํนกังานใหญ่

12697 497067 00340217 นาย  คเณศร์   เอกฉตัร กฟก.1 อยธุยา

12698 497068 00306633 นาย  กฤษณะ   คาํพล กฟก.1 อยธุยา

12699 497069 00307102 นาง  สมพร   เวน้บาป กฟก.2 ชลบุรี

12700 497070 00304704 น.ส.  นวฉตัร   มีพานิช สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12701 497072 00316244 นาย  ธาดา   นาวาพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

12702 497073 00306665 นาย  สุชาติ   พานิช กฟก.1 อยธุยา

12703 497074 00321291 น.ส.  ชลทัพร   เลียวชวลิต สาํนกังานใหญ่

12704 497075 00307093 น.ส.  ศิริพร   หลายกนก กฟก.2 ชลบุรี

12705 497077 00299713 นาง  อาวชันา   สุขรุ่งเรือง สาํนกังานใหญ่

12706 497078 00305655 นาย  อรรถวธุ   กองทอง กฟก.1 อยธุยา

12707 497079 00306647 นาย  อุดมพร   ภู่แส กฟก.1 อยธุยา

12708 497080 00322174 นาย  อนุสรณ์   บุญม่วง กฟก.2 ชลบุรี

12709 497081 00302166 นาย  ณฐัวฒิุ   วฒิุ กฟก.1 อยธุยา

12710 497082 00321637 นาย  วรากร   บุญประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

12711 497084 00306651 น.ส.  ชลทิชา   พงัสอาด กฟก.1 อยธุยา

12712 497085 00302184 น.ส.  นวลจนัทร์   อุบะพรรณ กฟก.1 อยธุยา

12713 497087 00300128 นาย  นรินทร   คาํภิภาค กฟก.3 นครปฐม

12714 497089 00309431 นาย  ณฐัวฒิุ   ศิริกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

12715 497090 00309122 นาย  นิรุตติ   สายจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

12716 497091 00309522 น.ส.  อมัรา   ภู่สอาด กฟก.1 อยธุยา

12717 497092 00306451 น.ส.  วนัเพญ็   บุญมาหลา้ กฟก.1 อยธุยา

12718 497093 00315539 นาย  โชควฒันา   อศัวะวิวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

12719 497094 00305669 นาย  สมชาย   เพช็รภาค กฟก.1 อยธุยา

12720 497095 00314551 นาย  มานะศกัดิ   แช่มเงิน กฟก.2 ชลบุรี

12721 497097 00309118 น.ส.  สุกญัญา   โงนรี กฟก.1 อยธุยา

12722 497098 00307843 นาย  วิชาญ   ประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

12723 497099 00306483 นาย  อรรถวฒิุ   วรศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

12724 497100 00305673 นาย  นิรุตต ์  ประเสริฐรอด กฟก.1 อยธุยา

12725 497103 00309104 นาย  รุ่งโรจน์   จิตติละอองวงศ์ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12726 497104 00305637 นาย  การุณ   พ่วงเจริญ กฟก.1 อยธุยา

12727 497108 00315448 นาย  ขวญัชยั   แก่นสิงห์ กฟก.3 นครปฐม

12728 497109 00308053 นาย  คมศกัดิ   บุญคุม้ครอง กฟก.2 ชลบุรี

12729 497111 00317222 น.ส.  อมรรัตน์   วอ่งวารี กฟก.3 นครปฐม

12730 497112 00298830 นาย  บนัลือศกัดิ   โสภาโชติ กฟก.2 ชลบุรี

12731 497113 00309477 น.ส.  รวิวรรณ   ศรีษะเกตุ กฟก.3 นครปฐม

12732 497114 00379676 น.ส.  ปนดัดา   กนัยสุด กฟฉ.1 อุดรธานี

12733 497115 00307116 นาย  ธงชยั   โหนแหยม็ กฟก.2 ชลบุรี

12734 497116 00307734 น.ส.  มนสัรินทร์   อินเม้ กฟต.1 เพชรบุรี

12735 497119 00297848 น.ส.  ปวีณา   ผดุงโชค กฟน.1 เชียงใหม่

12736 497120 00318319 น.ส.  ภาณินี   ปินเวหา กฟก.3 นครปฐม

12737 497121 00314888 นาย  เอกรักษ ์  ภทัรมานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12738 497122 00313646 น.ส.  วริศรา   ทรัพยรุ่์งโรจน์ กฟก.3 นครปฐม

12739 497123 00298030 นาง  นริษา   ลิดจนัทร์ กฟน.2 พิษณุโลก

12740 497124 00323043 นาย  อุเทน   ทองคาํมา กฟก.2 ชลบุรี

12741 497125 00318214 นาย  ชายชาญ   อรรคศรีวร กฟฉ.1 อุดรธานี

12742 497126 00309936 น.ส.  จุไรรัตน์   เรืองโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12743 497127 00308853 นาย  ธีระเดช   มาสอน กฟฉ.1 อุดรธานี

12744 497128 00297820 นาย  ศิลา   เผือกชาวนา กฟก.2 ชลบุรี

12745 497129 00306988 นาย  ธงชยั   แท่นนิล กฟก.2 ชลบุรี

12746 497130 00315189 นาย  สุชาติ   คงรวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12747 497131 00314424 นาย  ขจรศกัดิ   ประเสริฐสงัข์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12748 497132 00298044 น.ส.  นภาลยั   พรรคพล กฟฉ.1 อุดรธานี

12749 497133 00313628 น.ส.  เนตรอุบล   คาํชา กฟฉ.1 อุดรธานี

12750 497134 00341936 นาย  ขวญัชยั   พนัธ์เกตุ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12751 497135 00297834 นาง  ประภาศิริ   ดิฐวิบูลย์ กฟก.2 ชลบุรี

12752 497136 00314488 นาย  วิทยา   สมหวงั กฟก.2 ชลบุรี

12753 497137 00302207 นาย  วชิรพงศ ์  โพธิธนรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

12754 497138 00302198 น.ส.  ปริฉตัร   ลาํเลิศ กฟก.2 ชลบุรี

12755 497141 00310820 นาย  เกษม   ศรีสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12756 497142 00345144 นาย  ศุภชยั   พุทธา กฟก.2 ชลบุรี

12757 497143 00310816 น.ส.  ขวญัตา    นาคทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12758 497144 00318632 นาย  นพดล   นุย้เดน็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12759 497145 00336143 นาย  อนุวรรตน์   ศรีชุม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12760 497146 00299868 นาย  วีระศกัดิ   วงษสุ์กรรม กฟก.2 ชลบุรี

12761 497147 00313882 นาย  วรวฒิุ   นุ่มนุ่น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12762 497148 00310389 นาย  พสุธร   หมวดหมู่ กฟก.2 ชลบุรี

12763 497149 00356624 นาย  พยงุศกัดิ   ทองเฝือ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12764 497150 00321891 นาย  เจษฏา   โบศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12765 497151 00321132 นาย  เอกราช   รักษายศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12766 497152 00301665 นาง  จริวรรณ   พรหมเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12767 497153 00315834 น.ส.  อุทยั   ศกัดิมาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12768 497154 00315866 นาย  เรวตัร   สนัทะศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12769 497155 00299854 นาย  กฤษณกร   อินทะนา กฟก.2 ชลบุรี

12770 497156 00330038 นาย  ทศันายทุธ   ปานจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12771 497157 00299781 นาง  นงลกัษ ์  สุขสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

12772 497158 00299913 น.ส.  เอมอร   เผอืกชาวนา กฟก.2 ชลบุรี

12773 497159 00315684 นาย  ณฐัพงค ์  ธนนัชยั กฟน.1 เชียงใหม่

12774 497162 00328811 นาย  บุญฤทธิ   ดุลยรัตน์ กฟต.3 ยะลา

12775 497163 00318800 นาย  ยงิใหญ่   แซ่สิม กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12776 497164 00323011 นาย  อิสมาแอ   สาเฮาะ กฟต.3 ยะลา

12777 497165 00323007 นาย  ซูลกิฟลี   อาแว กฟต.3 ยะลา

12778 497166 00320936 นาย  อลงกรณ์   สุเสารัจ สาํนกังานใหญ่

12779 497167 00406677 นาง  พชัรินทร์   ขนุอินทร์ สาํนกังานใหญ่

12780 497168 00311844 น.ส.  นิธิวดี   ไต่วลัย์ กฟน.1 เชียงใหม่

12781 497169 00311858 นาง  กรอยใจ   คาํแหลง กฟน.1 เชียงใหม่

12782 497170 00311830 น.ส.  ธิพาดา   แกว้ปัญโญ กฟน.1 เชียงใหม่

12783 497171 00306738 น.ส.  พิมพท์อง   ใหม่ทา กฟน.1 เชียงใหม่

12784 497172 00323120 นาย  คมสนัต ์  จนัทร์ชยั กฟน.1 เชียงใหม่

12785 497173 00312472 นาย  ธวชัชยั   ฤกษห์ร่าย กฟน.2 พิษณุโลก

12786 497174 00304722 นาย  ภูริทตั   นิยมกลู สาํนกังานใหญ่

12787 497175 00314365 นาย  ชยัฤกษ ์  พุฒิวิญ ู กฟก.2 ชลบุรี

12788 497176 00314179 นาย  มนตรี   มุ่งดี กฟก.1 อยธุยา

12789 497177 00361362 นาย  สฤษดิ   กิติศรีวรพนัธ์ุ กฟก.1 อยธุยา

12790 497178 00309081 นาย  ทรงพล   อิฐรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12791 497179 00309954 นาย  กนก   สงวนวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

12792 497180 00307398 นาย  ทนงคศ์กัดิ   ศรศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

12793 497181 00300564 นาย  สามารถ   เขือนแปด กฟก.1 อยธุยา

12794 497182 00305546 นาย  เสกสิทธิ   เขม็ทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

12795 497183 00310248 นาย  ณฐัพงษ ์  ภูหวล กฟฉ.3 นครราชสีมา

12796 497184 00300823 นาย  อุรุพงศ ์   สมนึก กฟก.1 อยธุยา

12797 497185 00305932 น.ส.  วนัวิสาข ์  ผดุงพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

12798 497186 00305946 น.ส.  ปรีดาวรรณ   สุขประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

12799 497187 00327906 น.ส.  สุจินดา   บูและ กฟก.1 อยธุยา

12800 497188 00312363 นาง  ปุญดา   พิณแกว้ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12801 497189 00302170 นาง  ณุวีร์   วิชยานุวติั กฟก.1 อยธุยา

12802 497190 00314288 น.ส.  ธุวานนัท ์  สุขลาํ กฟก.1 อยธุยา

12803 497191 00310234 น.ส.  สุนทรี   ฆอ้งเสนาะ กฟก.1 อยธุยา

12804 497192 00311880 น.ส.  วริสรา   จูสกุลวิจิตร กฟก.1 อยธุยา

12805 497193 00305473 นาย  สุรเชษฐ์   ผาดไธสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

12806 497194 00314965 น.ส.  มนสัวี   เล็กเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

12807 497195 00409443 นาย  เอกลกัษณ์   เจริญเฉลิมศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

12808 497196 00314997 นาย  กมัปนาท   ปฐมนุพงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

12809 497197 00311753 นาย  ชยัวชัร์   ภวงัคะนนัท์ กฟต.1 เพชรบุรี

12810 497198 00311212 น.ส.  ปริศนา   นิยม กฟต.1 เพชรบุรี

12811 497199 00315616 นาย  พิริยะ   ภูลสนอง สาํนกังานใหญ่

12812 497200 00312290 นาย  สามิต   กลัยาณมิตร สาํนกังานใหญ่

12813 497201 00307570 นาง  มทัธนา   ธิโสภา สาํนกังานใหญ่

12814 497202 00311058 วา่ที ร.ต.  ภาษพงศ ์  กมลเวชช์ สาํนกังานใหญ่

12815 497203 00329126 นาย  พงศพ์นัธุ์   พึงสุข สาํนกังานใหญ่

12816 497204 00348538 น.ส.  ดวงกมล   ชิตยานนัท์ สาํนกังานใหญ่

12817 497205 00309295 นาย  ศิวสนัต ์  วฒันวงษคี์รี กฟน.3 ลพบุรี

12818 497207 00309322 นาย  จิรชาย   เจือทอง กฟน.3 ลพบุรี

12819 497208 00309904 นาย  เสกสรรค ์  ฟักเขียว กฟก.3 นครปฐม

12820 497210 00313537 นาย  วิทยา   ประดบัมุข กฟก.3 นครปฐม

12821 497211 00310070 นาย  อินทร์นรุตม ์  จนัทรมทัฐะ กฟก.3 นครปฐม

12822 497212 00306683 นาย  ประพนัธ์   วิชาธร กฟก.3 นครปฐม

12823 497213 00309354 นาย  อาทิตย ์  ศิริสุขนิรันดร์ กฟก.3 นครปฐม

12824 497214 00311721 นาย  ณภทัร   วงษอุ์ไร กฟก.2 ชลบุรี

12825 497215 00305732 นาย  อนุวตัร   อภิวฒันานนท์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12826 497217 00435509 นาย  พนม   หนูกลาง กฟฉ.1 อุดรธานี

12827 497218 00310202 นาง  พิมพล์ดา   ไทยวชัรามาศ   กฟฉ.1 อุดรธานี

12828 497220 00305796 นาย  ปราบทรชน   สุวรรณหงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12829 497221 00311012 น.ส.  สาวิตรี   มุขะกงั กฟฉ.1 อุดรธานี

12830 497222 00314656 นาย  ยงยทุธ   จงจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12831 497223 00315325 นาย  รังสฤษฎ ์  มุขกงั กฟฉ.1 อุดรธานี

12832 497224 00309831 นาย  สมาน   ผวิเหลือง กฟฉ.1 อุดรธานี

12833 497225 00309154 น.ส.  นลินรัตน์   กนกปภาภิรมย์ สาํนกังานใหญ่

12834 497226 00313232 นาย  วชัรพงศ ์  กาญจนวฒันกูล กฟน.1 เชียงใหม่

12835 497227 00306592 น.ส.  ศิวพร   อุตกฤษฏ์ สาํนกังานใหญ่

12836 497228 00315652 นาย  กิตติธชั   ทองคลาํ กฟต.1 เพชรบุรี

12837 497229 00312795 นาย  ธวชัชยั   บาํเพญ็ผล กฟต.1 เพชรบุรี

12838 497230 00307493 น.ส.  พรประภา   แกว้ทองประคาํ สาํนกังานใหญ่

12839 497231 00315852 นาย  ศรชยั   ดีบุญมี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12840 497232 00331452 นาย  สุรเชษฏ ์  จนัทร์แสงสุก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12841 497233 00340762 นาย  กฤติ   อรุณรัศมี กฟก.2 ชลบุรี

12842 497234 00313769 นาย  ณฏัฐวิทย ์  เวชโอสถ กฟต.1 เพชรบุรี

12843 497237 00305914 น.ส.  สตนนั   คุม้พงษ์ สาํนกังานใหญ่

12844 497238 00316585 น.ส.  พชัราพร   อาภาสิริกลุ กฟก.2 ชลบุรี

12845 497239 00316880 นาย  มนสัชยั   สมรู้ กฟก.2 ชลบุรี

12846 497240 00411729 นาย  กนัตพงศ ์  พนัธุ์สุชาติ กฟก.2 ชลบุรี

12847 497241 00352252 นาย  ศิวรักษ ์  อินทร์นอ้ย กฟก.2 ชลบุรี

12848 497242 00313478 นาย  นววิธ   นวลขาว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12849 497243 00319256 นาย  ดนยั   รอดบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

12850 497244 00313814 น.ส.  รณิตา   ทองคาํวงศ์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12851 497245 00315543 นาย  ชวลิต   แกว้แป้นผา กฟก.3 นครปฐม

12852 497246 00313119 นาย  มารุต   ทองขาว กฟก.2 ชลบุรี

12853 497247 00314038 นาย  ทรงกฤษ   บรรดาศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

12854 497248 00313719 น.ส.  รวิปรียา   บวัโต สาํนกังานใหญ่

12855 497249 00310761 นาย  เนติภาค   เขมะสจัจกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

12856 497250 00316662 นาย  วิทวสั   ภิญโญทรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12857 497251 00311967 นาย  วิริยะ   แผนสุวรรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12858 497253 00316680 น.ส.  ชลิดา   จนัทร์ชนะ กฟฉ.1 อุดรธานี

12859 497255 00321782 นาย  เจนวิทย ์  ตาวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12860 497256 00310561 นาย  สิทธิพล   สมชม สาํนกังานใหญ่

12861 497257 00320786 น.ส.  พรแข   พิกลุศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12862 497259 00310993 นาย  โกศล   สนทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12863 497261 00319351 นาง  อนญัญา   อรรถกรกุลกิติ กฟน.3 ลพบุรี

12864 497262 00310616 น.ส.  สุธิดา   สุนทราเดชองักรู กฟน.3 ลพบุรี

12865 497265 00312018 น.ส.  อรพินท ์  ฤทธินุ่ม กฟต.1 เพชรบุรี

12866 497266 00364883 นาย  พีรพล   ประเสริฐจิตร์ กฟน.1 เชียงใหม่

12867 497267 00317054 น.ส.  จริยา   สุคนธสาร กฟต.1 เพชรบุรี

12868 497268 00312909 นาง  ศิรดา   กณัฑมณี กฟต.1 เพชรบุรี

12869 497269 00311767 น.ส.  อรอุมา   พรหมวิหาร กฟต.1 เพชรบุรี

12870 497271 00317618 นาย  ธีรรัตน์   บุญสมบูรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

12871 497273 00316117 นาย  อภิรัตน์   เจตบาํเพญ็กุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

12872 497274 00311303 น.ส.  ฑิฆมัพร   พงศพ์ฒัน์ สาํนกังานใหญ่

12873 497275 00312195 นาย  สาธิต   เจียวยี กฟต.1 เพชรบุรี

12874 497276 00318228 น.ส.  ปาริชาต   สาครินทร์ กฟต.3 ยะลา

12875 497278 00312331 นาย  ชาญวทิย ์  สถิตยโ์ชคธีระกุล กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12876 497279 00312327 นาย  วีระพงศ ์  แหลต้อง กฟต.3 ยะลา

12877 497280 00311999 นาย  ระพีพฒัน์   พรหมยอด กฟต.3 ยะลา

12878 497281 00364483 นาย  วารินทร์   วาเดง็ กฟต.3 ยะลา

12879 497282 00314092 นาย  สุรศกัดิ   บุญไชยสุริยา กฟน.2 พิษณุโลก

12880 497283 00313000 นาย  นพพร   เศรษฐพิศาล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

12881 497284 00318814 นาย  สุพจน์   แซ่ลิม กฟต.3 ยะลา

12882 497285 00314074 นาย  ธีระยทุธ   ยกสุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

12883 497286 00315589 นาย  สุภิรัก   มุจรินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12884 497287 00313341 นาย  บณัฑิต   ศรีชยัวิทย์ กฟน.1 เชียงใหม่

12885 497288 00314674 น.ส.  ปรียานุช   อมรพนัธางค์ กฟต.1 เพชรบุรี

12886 497289 00317731 นาย  ศกัดิเกษม   มีวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

12887 497290 00314501 นาย  อุทาร   ขตัติกุล กฟน.1 เชียงใหม่

12888 497291 00317604 นาย  สาธิต   สีสนัต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12889 497293 00318905 น.ส.  นิรดา   สุกใส สาํนกังานใหญ่

12890 497295 00313028 นาย  ศราวฒิุ   ช่วยรอด กฟต.3 ยะลา

12891 497296 00312240 นาย  ภูวเดช   จิราภารัญชน์ กฟต.3 ยะลา

12892 497297 00313428 นาย  อิทธิพล   จกักระโทก กฟก.2 ชลบุรี

12893 497298 00310698 นาย  สุรชาติ   จินะกนั กฟน.1 เชียงใหม่

12894 497299 00309813 นาย  เดชา   เมฆวิลยั กฟน.1 เชียงใหม่

12895 497300 00311517 นาย  ศุภชยั   จนัทร์เลน กฟน.1 เชียงใหม่

12896 497301 00363796 นาย  ชนาย ุ  บุญศรี กฟก.3 นครปฐม

12897 497302 00313305 นาย  ภาณุวฒัน์   ปริมิตร กฟน.1 เชียงใหม่

12898 497303 00337862 นาย  ศรัณย ์  ชยัปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

12899 497304 00311521 นาย  เฉลิมเกียรติ   เภตรานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

12900 497305 00310498 นาย  สมศกัดิ   ทาใจ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12901 497306 00315757 นาย  วิศรุต   ทนนัตช์ยั กฟน.1 เชียงใหม่

12902 497307 00314347 นาย  นุกุล   พนัธุสาตร์ กฟน.1 เชียงใหม่

12903 497308 00311317 น.ส.  เบญจมาภรณ์   ชืนนิรันดร์ สาํนกังานใหญ่

12904 497310 00309209 นาย  จิรวฒัน์   โพธิอาํพล สาํนกังานใหญ่

12905 497312 00307170 นาย  ตรังค ์  บวรรัตนปราณ สาํนกังานใหญ่

12906 497313 00314579 น.ส.  ณฐิัยา   ตนัติสุโชติ สาํนกังานใหญ่

12907 497314 00310002 น.ส.  จุฑาลกัษณ์   อนัตรเสน สาํนกังานใหญ่

12908 497315 00310757 นาย  ฉลอง   เพชรศรี กฟต.3 ยะลา

12909 497317 00312004 น.ส.  ปารยปิ์ยรัตน์   พรหมยอด กฟต.3 ยะลา

12910 497319 00314606 น.ส.  ภชัราพร   จุย้นิม กฟต.3 ยะลา

12911 497320 00317777 นาย  วรพล   ประสิทธิโชค กฟน.3 ลพบุรี

12912 497322 00311644 นาย  ปิยะณฐั   ตงัสกลุ กฟน.3 ลพบุรี

12913 497323 00315361 นาย  สุรศกัดิ   เจริญศรี กฟน.3 ลพบุรี

12914 497324 00356042 นาย  มนสั   อู่อรุณ กฟน.3 ลพบุรี

12915 497329 00323152 นาย  จกัรพงศ ์  สมตน สาํนกังานใหญ่

12916 497330 00321564 น.ส.  กรุณา   หอยมณี กฟต.3 ยะลา

12917 497331 00312345 น.ส.  ขวญัดาว   ปานนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

12918 497332 00310834 นาย  วชิรนนัต ์  สงัคนาคินทร์ กฟต.3 ยะลา

12919 497333 00312781 นาย  ธนวตัร   จินดาดวง กฟต.3 ยะลา

12920 497334 00312981 น.ส.  สุกญัญา   พุ่มสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

12921 497335 00302693 นาย  กฤตนนัท ์  สตัยะคาํ กฟน.2 พิษณุโลก

12922 497336 00302716 นาย  กฤตนุชา   บุญญเจริญชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

12923 497337 00302752 นาย  คเชนทร์   ใบปกทอง สาํนกังานใหญ่

12924 497338 00302766 นาย  ชาญศร   มหพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

12925 497339 00302770 นาย  ณรงคศ์กัดิ   จนัทร์เตม็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12926 497340 00302798 นาย  ณฐัพงษ ์   วรเลิศธญัรักษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12927 497341 00302811 นาย  ณฐัวฒิุ   แกว้ลงักา กฟก.3 นครปฐม

12928 497342 00302825 นาย  ถนอมพล   เกษโกมล กฟก.1 อยธุยา

12929 497343 00302861 นาย  ทรงกรด   นอ้ยเอียม กฟน.2 พิษณุโลก

12930 497344 00302893 นาย  เทียมเทพ   ธิวะโต กฟฉ.1 อุดรธานี

12931 497345 00302902 นาย  ธราธิป   หลา้มงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

12932 497346 00302920 นาย  นพพล   สรรพศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12933 497347 00303003 นาย  นพสิทธิ   วนัทอง กฟก.2 ชลบุรี

12934 497348 00303017 นาย  นิคม   ไชยวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

12935 497349 00303021 นาย  ประชา   เลก็ทิมทอง สาํนกังานใหญ่

12936 497350 00303035 นาย  พงศอิ์สรา    ภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

12937 497352 00303049 นาย  พรเทพ   บุตรแก่นชาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12938 497353 00303053 นาย  พนัธ์ุนรินทร์   มณีรัตน กฟก.1 อยธุยา

12939 497354 00303067 นาย  พิสิฏฐ์   ลอ้อุทยั กฟน.3 ลพบุรี

12940 497355 00303130 นาย  ภทัรจกัร   สงสม กฟต.3 ยะลา

12941 497356 00303158 นาย  ภานุวฒัน์   กลยนี กฟฉ.1 อุดรธานี

12942 497357 00303176 นาย  ยทุธนา   โยธิคาร์ กฟก.1 อยธุยา

12943 497358 00303180 นาย  รณยทุธ   ดอนสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12944 497359 00303194 นาย  วรัญ ู   ภูมิยงิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12945 497360 00303203 นาย  วฒิุชยั   รัตนพลแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

12946 497361 00303217 นาย  วฒิุพงษ ์  โพธิสม กฟฉ.1 อุดรธานี

12947 497362 00303235 นาย  ศรายทุธ   จ่างเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12948 497363 00303249 นาย  ศกัดิสิทธิ   ศรีนาค กฟก.2 ชลบุรี

12949 497364 00303253 นาย  ศิริชยั   จเรฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

12950 497365 00303267 นาย  ศิวะพงษ ์  ธานีกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12951 497366 00303271 นาย  ศุภชาติ   ปัญสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

12952 497367 00303285 นาย  สรชา   แสงอารมณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12953 497368 00303299 นาย  รัชชาพงษ ์  ถนอมชาติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

12954 497369 00303308 นาย  สุรศกัดิ   บวันาค สาํนกังานใหญ่

12955 497371 00303326 นาย  อนุสรณ์   พนมศกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

12956 497372 00303330 นาย  อภิวฒัน์   เครืองแกว้ กฟก.3 นครปฐม

12957 497373 00303344 นาย  อรรถนิติ   วงศาภิวฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

12958 497374 00303358 นาย  อาทิตย ์  วนัใส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

12959 497375 00306883 นาย  ธรรศกร   ทองบ่อ สาํนกังานใหญ่

12960 497377 00342782 นาย  ณฐักร   สุกระ สาํนกังานใหญ่

12961 497378 00316226 นาย  ธเนศ   ฝีปากดี สาํนกังานใหญ่

12962 497379 00301910 นาย  ปรัชญา   ปัญญาอินแกว้ สาํนกังานใหญ่

12963 497380 00306192 นาย  วสิษฐ์พล   แสงทอง สาํนกังานใหญ่

12964 497381 00313032 นาย  วชัรพล   แพงคาํฮกั สาํนกังานใหญ่

12965 497382 00313187 นาย  รัชชมงคล   จนัทร์แกว้ สาํนกังานใหญ่

12966 497383 00306188 นาย  วฒิุชยั   กาํจรกิตติคุณ สาํนกังานใหญ่

12967 497384 00317313 นาย  อรรคพล   เพง็พนัธ์ สาํนกังานใหญ่

12968 497385 00314929 นาย  นามชยั   นุชประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

12969 497386 00314933 นาย  มโนช   ทองยอ้ย กฟก.3 นครปฐม

12970 497387 00321655 นาย  อนุพนัธ์   เอือเฟือ กฟก.3 นครปฐม

12971 497388 00311121 นาย  ปฐมพงศ ์  เฉลิมกลิน กฟก.3 นครปฐม

12972 497389 00311171 วา่ที ร.ต.  ชาญณรงค ์  กรุณา กฟก.3 นครปฐม

12973 497390 00311117 นาย  ปราโมทย ์  เบญจทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

12974 497391 00311076 นาย  อลงกรณ์   มีอนนัต์ กฟก.3 นครปฐม

12975 497392 00311080 นาย  ชูชาติ   จนัดี กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

12976 497394 00313046 นาย  สนัติ   คาํสุม กฟก.3 นครปฐม

12977 497395 00311662 น.ส.  ปุรณี   วงษสุ์วรรณ สาํนกังานใหญ่

12978 497396 00315084 น.ส.  เขมะจิตติ   เขมะโยธิน สาํนกังานใหญ่

12979 497398 00312436 นาย  วฒิุชยั   ยปุาระมี กฟน.1 เชียงใหม่

12980 497399 00314783 นาง  เทพฤทยั   ใจจิตต์ กฟน.1 เชียงใหม่

12981 497400 00314597 น.ส.  มณีรัตน์   แซ่ตงั กฟก.2 ชลบุรี

12982 497401 00325554 น.ส.  จิรัฐา   จนัทร์ประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

12983 497402 00310543 น.ส.  สุทธาทิพย ์  วิจารณ์ สาํนกังานใหญ่

12984 497403 00314406 นาย  กรกฤต   ชยัรัตน์ สาํนกังานใหญ่

12985 497404 00311676 นาย  เติมศกัดิ   วิริยพรสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

12986 497405 00313941 นาย  จิรพชัธ์   จนัทระ กฟก.3 นครปฐม

12987 497406 00311953 นาย  นุวติั   แซ่ลิง สาํนกังานใหญ่

12988 497407 00313973 นาย  อากร   เกียรติโชควิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

12989 497408 00315048 น.ส.  วิภาวี   สงัสิทธยากร สาํนกังานใหญ่

12990 497409 00312868 น.ส.  วรีพร   ผงึยมิ สาํนกังานใหญ่

12991 497411 00311094 นาย  เพชรัตน์   ชีนะ กฟก.3 นครปฐม

12992 497412 00343760 นาย  วนัดี   เลก็ทอง กฟก.3 นครปฐม

12993 497413 00316058 นาย  มนตรี   ร่างนอ้ย กฟก.3 นครปฐม

12994 497414 00320281 นาย  ปิยะพร   นิลพลอย กฟก.3 นครปฐม

12995 497415 00313400 น.ส.  โชติรส   กิจสงัสรรคก์ลุ สาํนกังานใหญ่

12996 497416 00331652 น.ส.  ชาณิดา   กิตติพิทยากร สาํนกังานใหญ่

12997 497417 00310020 น.ส.  นิอร   นินนานนท์ สาํนกังานใหญ่

12998 497418 00311103 นาย  สยมพร   สกุณี กฟก.3 นครปฐม

12999 497421 00312913 น.ส.  มณจิรา   เสนะวงศ์ สาํนกังานใหญ่

13000 497422 00315052 น.ส.  ศิวพร   คาํสวสัดิ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

13001 497423 00328857 น.ส.  ชชัรินทร์   นิยติวฒัน์ชาญชยั สาํนกังานใหญ่

13002 497425 00316280 นาง  จิระมาศ   ถาวรกสิอนนัต์ กฟต.3 ยะลา

13003 497426 00316303 นาย  ณฐั   ปฏิเวธวรรณกิจ สาํนกังานใหญ่

13004 497427 00312931 นาย  พลพจน์   สุขสมัพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

13005 497428 00330042 น.ส.  มนนัยา   คงแนวดี สาํนกังานใหญ่

13006 497429 00315452 น.ส.  สุจิณณา   พรชยัวิรัช สาํนกังานใหญ่

13007 497430 00372610 นาย  ธีระชยั   ราชมณี กฟฉ.3 นครราชสีมา

13008 497431 00311658 นาย  ณฐัพงศ ์  ยวุนิชยากุล สาํนกังานใหญ่

13009 497432 00311153 นาย  สุวรุตม ์  เวศวิฑูรย์ สาํนกังานใหญ่

13010 497433 00311149 น.ส.  พลอยพิลาส   อภิชยั สาํนกังานใหญ่

13011 497434 00312818 น.ส.  รัตนาพร   ศิริวงษ์ สาํนกังานใหญ่

13012 497435 00312727 น.ส.  พิชาศรี   ชโยภาส สาํนกังานใหญ่

13013 497436 00312731 นาย  กานต ์  เติมกลินจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

13014 497437 00313387 นาย  สกลพรรณ   ลภันะยศ สาํนกังานใหญ่

13015 497438 00322110 นาย  ภูมิ   อินทร์ปัญญา สาํนกังานใหญ่

13016 497439 00317945 น.ส.  ศิริพร   อมรศรีจิรทร สาํนกังานใหญ่

13017 497440 00318769 น.ส.  พิชญนิ์ภา   จงเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13018 497441 00314583 นาง  วิลาวณัย ์  มุสิกานนท์ สาํนกังานใหญ่

13019 497442 00313773 นาย  นนัทศกัดิ   จาตุรนตรั์ศมี สาํนกังานใหญ่

13020 497443 00313191 น.ส.  จิริญา   พนัฤทธิชลาลยั สาํนกังานใหญ่

13021 497444 00314147 น.ส.  ภาวิณี   โยธา กฟฉ.1 อุดรธานี

13022 497445 00312468 น.ส.  พนารัตน์   กนัทาวงศ์ สาํนกังานใหญ่

13023 497446 00315139 นาง  อาทิตยา   สาริกา สาํนกังานใหญ่

13024 497447 00314115 น.ส.  พีรานนัท ์  ขาํเอนก สาํนกังานใหญ่

13025 497449 00318896 วา่ที ร.ต.  เอกรัฐ   ตนัติประภา สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

13026 497450 00346227 นาย  ธราทร   สุนทรโภคิน สาํนกังานใหญ่

13027 497451 00437901 น.ส.  นนัทิชา   ทิพยเ์ทียงแท้ สาํนกังานใหญ่

13028 497452 00322079 น.ส.  กรุณา   พลใส สาํนกังานใหญ่

13029 497453 00314397 นาย  โอษิษฐ์   เอียมวงศ์ สาํนกังานใหญ่

13030 497454 00313832 น.ส.  กุสุมา   ทวศีรี สาํนกังานใหญ่

13031 497455 00316480 นาย  อนุรักษ ์  แกว้ชู กฟน.2 พิษณุโลก

13032 497456 00312054 น.ส.  อรรัมภา   พชรสิริ สาํนกังานใหญ่

13033 497458 00313828 น.ส.  ธนพร   ผกูเกษร สาํนกังานใหญ่

13034 497460 00313800 นาย  องัคาร   สุคนัธาพฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

13035 497461 00316830 นาย  ปริยเวศน์   สุรัตน์สญัญา กฟต.3 ยะลา

13036 497462 00318064 นาย  เอกชยั   คงหยู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13037 497464 00316294 นาย  ชยัพร   ฉุนเฉียว สาํนกังานใหญ่

13038 497465 00316062 นาย  จีรศกัดิ   กนัทา กฟน.1 เชียงใหม่

13039 497466 00315498 นาย  ณฐัพงศ ์  มีสตัย์ กฟน.1 เชียงใหม่

13040 497467 00314351 นาย  อศัวิน   วงตา กฟน.1 เชียงใหม่

13041 497468 00320613 นาย  พีรพนัธ์   พราหมณกุล กฟก.3 นครปฐม

13042 497469 00314947 นาย  วิษณุ   แกว้ดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13043 497470 00316030 นาย  ศุภวชิญ ์  เกาะลอย กฟก.3 นครปฐม

13044 497471 00340130 น.ส.  ปิยอร   วิชยัดิษฐ สาํนกังานใหญ่

13045 497472 00322156 นาย  อคัรวตั   เจียมไชยศรี สาํนกังานใหญ่

13046 497474 00323289 น.ส.  ปรัทญา   นาวิก สาํนกังานใหญ่

13047 497475 00324562 นาย  สิทธิเดช   ทานสมัฤทธิ สาํนกังานใหญ่

13048 497476 00317359 น.ส.  อุไรรัตน์   เฟืองสูงเนิน สาํนกังานใหญ่

13049 497477 00332030 นาง  ดวงใจ   เสนามนตรี สาํนกังานใหญ่

13050 497478 00320518 นาย  ธนชั   เชียวชาญ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

13051 497479 00315761 นาง  ปินอนงค ์  ศิวบวรวฒันา กฟก.1 อยธุยา

13052 497480 00323916 นาย  ยทุธการ   บรรจงศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

13053 497481 00317240 นาย  สุรชยั   มงัศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

13054 497482 00314010 นาย  สิริศกัดิ   บวัทองจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

13055 497483 00321732 นาย  อานนท ์  กบิลพฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

13056 497484 00315511 นาย  อคัรภูมิ   กลา้หาญ กฟก.3 นครปฐม

13057 497486 00317236 น.ส.  สุวะจี   เอกพงษเ์ผา่ กฟก.3 นครปฐม

13058 497487 00319379 น.ส.  ชุติมณทน์   เลียงอาํนวย กฟก.3 นครปฐม

13059 497490 00322592 น.ส.  วรานิษฐ์   แกว้บงัเกิด กฟก.3 นครปฐม

13060 497491 00318682 น.ส.  ปรมชัยาภรณ์   พิชยัรัตน์ สาํนกังานใหญ่

13061 497492 00319092 น.ส.  ดวงชนก   สุนทรศารทูล สาํนกังานใหญ่

13062 497493 00319692 นาย  มานะ   แช่มไพโรจน์ กฟก.3 นครปฐม

13063 497494 00317268 นาย  ปิยะพงษ ์  วงศด์ว้ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

13064 497495 00323766 น.ส.  พรสุรีย ์  สินสมุทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

13065 497496 00318373 นาย  ปรัชญา   รังแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13066 497498 00318000 นาย  วชัรา   ยอดแกว้ กฟก.1 อยธุยา

13067 497499 00318014 นาย  เอกภพ   พยอมพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

13068 497500 00323607 นาย  ปฏิภาณ   เพชรพูล สาํนกังานใหญ่

13069 497501 00319101 น.ส.  กนกพร   วาจาสตัย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13070 497503 00322910 นาย  ณฐัพล   ศรีณรงค์ สาํนกังานใหญ่

13071 497504 00314915 น.ส.  รัตน์วาลิกา   ภมรสูต กฟก.3 นครปฐม

13072 497505 00316599 นาง  ฐิติพร   แตงสาขา กฟก.3 นครปฐม

13073 497506 00315820 นาย  กฤษดา   ธนฤกษช์ยั กฟก.3 นครปฐม

13074 497507 00319701 น.ส.  กรประภา   ปินตบแต่ง กฟก.3 นครปฐม

13075 497508 00316371 น.ส.  ดวงนภา   ประกฤตมาตุคาม กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

13076 497509 00318123 น.ส.  ณติัยาพร   ศรีอาํไพ กฟต.1 เพชรบุรี

13077 497510 00316658 นาย  จกัรกฤษณ์   เสสสี กฟก.1 อยธุยา

13078 497512 00316258 นาง  อรญา   นาวาพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

13079 497513 00322938 น.ส.  ทิชากร   ปินกระจาย กฟก.1 อยธุยา

13080 497514 00310652 น.ส.  วิยะดา   ขาวสะอาด กฟก.1 อยธุยา

13081 497515 00321500 นาง  ชมมณี   เพช็ร์รัตน์ กฟก.1 อยธุยา

13082 497516 00316799 นาย  วีระศกัดิ   สระพิลึก กฟก.1 อยธุยา

13083 497517 00318432 นาย  อิศรา   เริงจนัทึก กฟก.1 อยธุยา

13084 497518 00318278 นาย  ณฐัวิทย ์  อ่อนสาํลี กฟก.1 อยธุยา

13085 497519 00315234 นาย  พุฒิพงษ ์  เรืองพิศาล กฟก.1 อยธุยา

13086 497520 00319074 นาง  หทยักาญจน์   ชุ่มชิต กฟก.1 อยธุยา

13087 497521 00315870 นาง  จรรยา   กองสาสน กฟก.1 อยธุยา

13088 497522 00316785 น.ส.  ณฐัพชัร์   ธญัญาเจริญศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

13089 497523 00316321 น.ส.  นุจรีย ์  แดงเจริญ กฟก.1 อยธุยา

13090 497524 00316812 นาย  วิรัตน์   เหียมกาํแหง กฟก.1 อยธุยา

13091 497525 00325922 น.ส.  สายสุณีย ์  ตรีวฒิุ กฟก.1 อยธุยา

13092 497526 00350846 นาย  นิติ   งามผอ่งใส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13093 497527 00322538 นาย  ยทุธนา   ลกัษมีธิติ กฟก.2 ชลบุรี

13094 497528 00318428 นาย  ปิยพรต   เผด็จทุกข์ กฟก.2 ชลบุรี

13095 497529 00335856 นาย  เอกวิทย ์  สุขเหลือ กฟก.2 ชลบุรี

13096 497531 00316199 น.ส.  นนทปิ์ยา   วงศาโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

13097 497532 00316844 นาง  ลฎาภา   นิลมาท กฟต.3 ยะลา

13098 497533 00323770 นาย  กริชณรงค ์  ทองแจ่ม กฟน.2 พิษณุโลก

13099 497534 00353262 นาย  จกัรกริช   ภกัดีบรรดิษฐ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13100 497535 00312163 น.ส.  ทิพานนัท ์  กลา้ยทุธ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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13101 497536 00319610 น.ส.  วรพรรณ   พีระพฒันพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13102 497537 00317709 น.ส.  เพญ็ประภา   พรมดวงดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

13103 497538 00320063 นาง  กนกกาญจน์   วีระหงส์ สาํนกังานใหญ่

13104 497539 00316953 นาง  ศิริรักษ ์  จนัทะนะ กฟฉ.1 อุดรธานี

13105 497540 00317004 นาง  นิตยพรรณ   จนัทะดวง กฟฉ.1 อุดรธานี

13106 497541 00317886 นาง  กิงกาญจน์    โพธิสาสิม กฟฉ.1 อุดรธานี

13107 497542 00316676 น.ส.  นาฏยา   อินทรสงเคราะห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13108 497544 00423805 นาย  สมชาย   เทียนทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

13109 497545 00317036 นาย  อภิสิทธิ   จอมไธสงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13110 497546 00317672 นาย  สุกิจ   โสภณธนธารา กฟก.2 ชลบุรี

13111 497547 00415850 นาย  นนทน์วินทร์   พงศศิ์ริรัตน์ สาํนกังานใหญ่

13112 497548 00318369 นาย  จตุพงค ์  สวสัดิมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

13113 497549 00328493 นาย  ปริญญา   รุ่งนิม สาํนกังานใหญ่

13114 497550 00315957 น.ส.  อภิรดา   ธีรลีกุล สาํนกังานใหญ่

13115 497551 00316412 วา่ที ร.ต.  สุรศกัดิ   สารบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

13116 497552 00333545 นาย  พศัพงศ ์  เสน่ห์พนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

13117 497553 00318955 นาง  สิริวิมล   พุ่มฤทยัวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

13118 497554 00317822 นาย  กฤษณ์   กิจสงัสรรคก์ลุ กฟก.3 นครปฐม

13119 497555 00320627 นาย  นฐัพล   สุวรรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13120 497556 00316026 นาย  นิรันดร์   แนวเงินดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

13121 497557 00316921 นาย  ศราวธุ   ศรีวิริยาภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

13122 497558 00318446 น.ส.  นครินทร์พร   นามสงคราม กฟฉ.1 อุดรธานี

13123 497559 00319224 นาง  ธนิกานต ์  ทิพยท์อง กฟฉ.1 อุดรธานี

13124 497560 00319765 นาย  กฎัชพงศ ์  ศรีมามาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13125 497561 00322829 นาย  อภินนัทร์   โสดาจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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13126 497562 00408524 นาย  สมโภชน์   ลาภโคกสูง กฟฉ.1 อุดรธานี

13127 497564 00331389 นาย  ตระกูลพนัธ์   อุ่นวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13128 497565 00323661 นาย  สิทธิพงษ ์  ศรีสาํราญ กฟฉ.1 อุดรธานี

13129 497566 00317840 นาย  ปริณ   ตรีรัตนาภรณ์ กฟต.3 ยะลา

13130 497568 00316608 นาง  ธนวดี   คาํประกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13131 497569 00314151 นาย  จิรวฒัน์   อินทรสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

13132 497570 00420225 นาย  วีรวฒัน์   อ่อนแกว้ สาํนกังานใหญ่

13133 497571 00316903 นาย  กฤตพสั   ชาวบุตรดี กฟก.3 นครปฐม

13134 497572 00317018 นาย  สุทธิพนัธ์   ฉตัรวไิลลกัษณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13135 497573 00316535 นาย  ปัญญา   พ่อบุตรดี กฟฉ.1 อุดรธานี

13136 497574 00319024 นาย  บุญเกิด   ปงชาคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

13137 497575 00319779 นาง  ปรียาภรณ์   กลีบเมฆ กฟก.2 ชลบุรี

13138 497576 00320845 นาย  สุรภาพ   สายวารี กฟก.3 นครปฐม

13139 497577 00316876 น.ส.  จินตนา   คาํขะ กฟก.2 ชลบุรี

13140 497578 00317686 นาง  จิราภรณ์   โชคเหมาะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13141 497579 00319042 นาย  พลากร   บุญแฝง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13142 497580 00318496 นาย  นิสิต   เสาเวียง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13143 497581 00328352 น.ส.  ชลาลยั   เกตุเสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

13144 497582 00318923 นาย  รัชกาล   ศุขมนสั กฟฉ.3 นครราชสีมา

13145 497583 00315070 นาย  อคัรเชษฐ   สุนเจริญ สาํนกังานใหญ่

13146 497584 00320495 น.ส.  ณิชาภทัร   ภทัรสุระสกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13147 497585 00316862 นาง  พจนีย ์  ศรีนิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

13148 497586 00317422 น.ส.  สุนนัทา   นามโพธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13149 497587 00315620 น.ส.  สมรสม   พานิชโยทยั กฟก.2 ชลบุรี

13150 497588 00318600 นาย  ยงยทุธ   จกัรแกว้ กฟก.2 ชลบุรี
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13151 497591 00318464 น.ส.  มทัรียา   เตชานนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

13152 497592 00320259 นาย  พฒันพงศ ์  โยวะผยุ กฟน.2 พิษณุโลก

13153 497593 00315711 นาย  สุทิน   ปิดตาละโพธิ สาํนกังานใหญ่

13154 497594 00319315 นาย  พีระพฒัน์   ปะโนรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13155 497595 00316808 นาย  วนัชาติ   เศารยะสกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13156 497596 00321805 นาย  ภูริพฒัน์   รัตนพงษภู์วดล กฟฉ.3 นครราชสีมา

13157 497597 00373020 นาย  ธีรวทิย ์  ลาภมาก กฟฉ.3 นครราชสีมา

13158 497598 00316367 นาย  สิทธิพงษ ์  เสียงเพราะ กฟก.1 อยธุยา

13159 497599 00318305 น.ส.  ณฎัฐช์ญัญา   ศรีมูล กฟน.1 เชียงใหม่

13160 497600 00314747 นาง  คนึงนิจ   มหาไม้ กฟน.1 เชียงใหม่

13161 497601 00323811 น.ส.  สุรียพ์ร   สิงห์ทร กฟน.1 เชียงใหม่

13162 497602 00324421 น.ส.  วริศรา   สุภามงคล กฟก.2 ชลบุรี

13163 497603 00322029 น.ส.  สุธิดา   รุ่งหวัไผ่ กฟน.3 ลพบุรี

13164 497604 00316212 นาย  ยทุธพล   ยมิพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

13165 497605 00316044 น.ส.  จรินทร์ธร   โบราณราษฏร์ สาํนกังานใหญ่

13166 497606 00318878 นาง  อลิตา   ทองหวาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13167 497607 00321005 วา่ที ร.ต.  ปิยะพงศ ์  ว่องวิทยา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13168 497608 00319333 นาย  นรินทร์   นามโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13169 497609 00316476 นาง  กลัยวรรธน์   ประสิทธิโชค กฟน.3 ลพบุรี

13170 497610 00315939 นาย  ณรงคท์ศั   อากาศโสภา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13171 497611 00315884 นาย  วรเศรษฐ์   มีแถม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13172 497613 00316612 น.ส.  ดารุณี   ทองเนืองาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13173 497614 00328611 น.ส.  มณัฑณา   บุญรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13174 497615 00316626 นาง  จีราพร   บุญสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13175 497616 00327156 น.ส.  เสาวณี   เกือนุย้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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13176 497617 00318414 นาง  นนทภคั   สุชาฎา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13177 497618 00318737 น.ส.  เกสรา   แสนใจวฒิุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13178 497619 00316717 นาง  ดวงกมล   หวนัดา้เหร่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13179 497620 00319579 นาง  อมรรัตน์   สุนทรประสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

13180 497621 00315375 นาย  นพพล   พวงเสน กฟน.1 เชียงใหม่

13181 497622 00316553 นาง  ชมพูนุท   อินทร์คง กฟน.1 เชียงใหม่

13182 497623 00316571 น.ส.  อชิรญา   ขจรประศาสน์ กฟน.1 เชียงใหม่

13183 497624 00318232 นาย  ทนงศกัดิ   เสงียมรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13184 497625 00318828 นาย  ธงชยั   คณะพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13185 497626 00317595 นาย  ปิยะ   แสนวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13186 497627 00321932 นาย  ศรีชนะ   เพง็แจ่ม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13187 497628 00318323 นาย  ปัญญาวีร์   สดชืน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13188 497629 00327342 นาย  ปพน   พนัธุมาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13189 497630 00324271 นาย  พทัรพงศ ์  วงเวียน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13190 497631 00318141 นาย  บุญมี   วงัแพน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13191 497635 00439971 นาย  คมสนัต ์  สุรสิทธิสิน กฟก.1 อยธุยา

13192 497638 00324594 นาย  ณรงคศ์กัดิ   จวบแจง้ สาํนกังานใหญ่

13193 497639 00315898 นาง  เจตยา   เบญ็ชา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13194 497640 00319301 นาย  ระติศกัดิ   วงศท์าเครือ กฟน.1 เชียงใหม่

13195 497641 00317745 นาย  กิตติ   จรินฤมิตร กฟน.1 เชียงใหม่

13196 497642 00316335 นาย  สุทธิไกร   บุญเลิศ กฟน.1 เชียงใหม่

13197 497643 00316444 นาย  วิทวสั   พฒันาค สาํนกังานใหญ่

13198 497644 00316430 น.ส.  นิรชรา   อนุวาร กฟฉ.3 นครราชสีมา

13199 497645 00317963 นาย  คุณากร   อุดมสิทธิไกร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13200 497646 00321946 นาย  พรเทพ   ธนาคุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

13201 497647 00318537 น.ส.  วรันณ์ธร   แสงสง่า สาํนกังานใหญ่

13202 497649 00316171 นาย  สุกิจ   ทองดี กฟน.1 เชียงใหม่

13203 497650 00316494 นาย  วิโรจน์   ไชยสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

13204 497651 00316517 น.ส.  เกวลี   สุวรรณอกัษร กฟต.3 ยะลา

13205 497652 00315648 นาง  วริสา   อินทุสถิตยกุล สาํนกังานใหญ่

13206 497654 00321223 นาย  ศราวฒิุ   รอมาลี กฟก.1 อยธุยา

13207 497655 00317577 นาย  ชวณฐั   นิสพร กฟก.1 อยธุยา

13208 497656 00343138 นาย  วิทยา   กองสาสน กฟก.1 อยธุยา

13209 497662 00318173 นาง  เกตวดี   ปรีดานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13210 497663 00318591 นาย  อาํพล   ยดีาโห๊ะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13211 497664 00319551 นาย  ชวน   หลานฉิม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13212 497666 00393642 นาย  นพดล   แกว้เรือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13213 497667 00318169 นาย  พลาวสัถ ์  ทองคาํวงศ์ สาํนกังานใหญ่

13214 497668 00370731 นาย  เพิมพล   ตนัสกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13215 497670 00318650 นาย  ปณฐัพงศ ์  นิลเอก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13216 497671 00320013 นาย  ทรงสิทธิ   ชนะกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13217 497672 00321114 นาย  สามารถ   จิวโกศล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13218 497673 00322001 น.ส.  สุปราณี   จิตรวฒันะนนท์ กฟน.3 ลพบุรี

13219 497674 00319165 น.ส.  ปวีณา   ถว้ยทอง กฟก.1 อยธุยา

13220 497676 00318137 นาย  การันต ์  สุขมนต์ สาํนกังานใหญ่

13221 497677 00318096 นาย  สิทธิชยั   วงศจ์นัทร์ สาํนกังานใหญ่

13222 497678 00320372 นาย  โกเมน   เมืองเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

13223 497679 00319197 นาย  สิงหา   ชลาสินธุ์ กฟน.3 ลพบุรี

13224 497680 00318264 นาย  สุทธิรักษ ์  นาคสุข กฟน.3 ลพบุรี

13225 497682 00318105 นาย  อุเทน   สุริยะ กฟน.1 เชียงใหม่
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13226 497683 00316549 น.ส.  ญดา   สมพงศพ์นัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13227 497685 00316080 นาย  ชุติเดช   จิเนราวตั กฟน.2 พิษณุโลก

13228 497689 00343506 น.ส.  วนัวิสา   ปันต๊ะ กฟน.1 เชียงใหม่

13229 497690 00367572 นาย  ดนยั   ชุมพลกุล กฟน.1 เชียงใหม่

13230 497693 00318282 น.ส.  ปุนพัสุ   หลงันาํสงัข์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13231 497694 00318846 นาง  พิชญากร   บุดดารวม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13232 497696 00316971 นาย  อิสระพงษ ์  เชิงหอม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13233 497697 00316208 น.ส.  รัศมี   กสิชล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13234 497698 00318032 นาง  สาวิตรี   อาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

13235 497699 00322015 นาย  ภาณุพงศ ์  บูชาเกียรติ สาํนกังานใหญ่

13236 497700 00322047 น.ส.  ธนตัติญา   ทิพทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

13237 497701 00350664 นาย  เวทิม   สายจนัดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13238 497702 00320918 นาย  ปรมตัถกุล   สิทธิสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13239 497703 00320304 นาย  ศุภณฐั   อินจาํปา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13240 497704 00320390 นาย  เอกรินทร์   สาระปัญญา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13241 497705 00326746 นาย  วีระวฒัน์   พิกุลศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13242 497706 00341186 นาย  ไมตรี   ม่วงเสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13243 497707 00318587 นาย  พีระติ   จนัทร์อ่อน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13244 497708 00318155 นาย  สุรเดช   อุดรบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13245 497709 00323748 นาย  ธนาพฤทธ์   บรรจง กฟก.2 ชลบุรี

13246 497710 00323407 นาย  ณฐัวตัร   ทองสุ่น กฟก.2 ชลบุรี

13247 497711 00354040 นาย  สุริยาวธุ   รวมธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13248 497712 00321437 นาย  วิชรพนัธ์   โสมขนัเงิน กฟก.3 นครปฐม

13249 497713 00318046 น.ส.  สิริพร   บวัทอง กฟก.3 นครปฐม

13250 497714 00323411 นาย  ณฐัสนัต ์  ศรีมงคล กฟก.3 นครปฐม
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13251 497715 00318250 นาย  สม   กลึบขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

13252 497717 00319460 น.ส.  มยรีุ   แสงแพง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13253 497718 00318723 นาย  รัฐกฤษณ์   แสนศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13254 497719 00319492 น.ส.  ปาลิดา   จิโนรส กฟน.1 เชียงใหม่

13255 497720 00319456 น.ส.  จารุวรรณ   ทิพเนตร กฟน.1 เชียงใหม่

13256 497721 00319951 นาย  นพรัตน์   เพง็สุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

13257 497723 00316771 นาย  ธีระยทุธ์   แคลว้คลาด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13258 497724 00321146 นาง  สุภคั   แพรกเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13259 497725 00317559 นาง  พนิชา   นพเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

13260 497726 00319642 น.ส.  เบญจพรรณ   เกษไชย กฟน.1 เชียงใหม่

13261 497727 00319010 น.ส.  ปทิดา   สุวรรณชืน กฟน.1 เชียงใหม่

13262 497728 00317977 นาง  สายใจ   สุขหนูแดง กฟต.3 ยะลา

13263 497729 00323243 น.ส.  รพีพรรณ   สุนิมิตพงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13264 497730 00316894 น.ส.  ภทัรพร   จูเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

13265 497731 00328893 นาย  อภิพงษ ์  เลก็เจริญสุข สาํนกังานใหญ่

13266 497732 00325227 นาย  อรรถพล   มีสาํราญ สาํนกังานใหญ่

13267 497733 00318450 นาย  อาคาร   คลา้ยเจ๊ก กฟก.3 นครปฐม

13268 497734 00323970 น.ส.  เพญ็ญาติ   ไชยานุพงศ์ กฟต.3 ยะลา

13269 497735 00326382 นาย  พรชยั   เขียวบวร กฟก.3 นครปฐม

13270 497736 00316999 น.ส.  อรุณศรี   ขนัเงิน สาํนกังานใหญ่

13271 497737 00380201 นาย  เชาวฤทธิ   บุญตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13272 497738 00318864 นาย  สิทธิศกัดิ   สร้อยละเอียด กฟต.3 ยะลา

13273 497742 00321332 นาย  ทวีวฒัน์   ทองสุกแท้ กฟต.3 ยะลา

13274 497743 00321350 นาย  ณรงค ์  จุลศรี กฟต.3 ยะลา

13275 497744 00318941 นาย  สมศกัดิ   กาญจนะ กฟต.3 ยะลา
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13276 497745 00321764 นาย  ชุติพนธ์   เฉลิมจิตรอุทยั กฟต.3 ยะลา

13277 497746 00333004 นาย  กรีฑา   โสภาพงศ์ กฟต.3 ยะลา

13278 497748 00327079 นาย  ชานนท ์  ศรีตาแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13279 497749 00321532 นาย  ณฐัพล   เชือขาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13280 497750 00319997 นาย  เดชดวง   อุปวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13281 497751 00322233 นาง  วิรวรรณ   คงจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

13282 497752 00318614 น.ส.  จุฑามาส   โฉมงาม สาํนกังานใหญ่

13283 497753 00318628 น.ส.  ภทัราวลยั   กฤตพิชญน์นัท์ สาํนกังานใหญ่

13284 497754 00319288 น.ส.  ฐิตารีย ์  บุณยะวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

13285 497755 00319733 น.ส.  รัชนี   ลาวณัยวิ์ทย์ กฟต.3 ยะลา

13286 497756 00317927 น.ส.  มาสสุรีย ์  คูหาเกษมสิน สาํนกังานใหญ่

13287 497757 00327174 นาย  ปรเมศร์   แจง้กิจ กฟน.3 ลพบุรี

13288 497758 00318678 นาย  พิสิทธิ   ยงคก์ลบั กฟก.3 นครปฐม

13289 497761 00397828 นาย  เสฐียรพงษ ์  ขนุอินทร์ สาํนกังานใหญ่

13290 497762 00324485 นาย  พลวตั   วฒิุเศลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13291 497763 00321778 นาย  อิสรพงษ ์  บิลทะศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13292 497764 00324376 นาย  ศราวิตร์   ภาณุมาศภิญโญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13293 497766 00323302 นาย  ศราวธุ   สดชืน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13294 497767 00326223 นาย  ไอศูรย ์  สลางสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13295 497768 00344952 นาย  พลรัตน์   เดชราช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13296 497769 00320227 นาย  ไตรรงค ์  เพง็สอน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13297 497771 00319979 นาย  คลา้ย   แสงรูจี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13298 497772 00347932 นาย  อภิวฒัน์   ประทุมชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13299 497774 00319406 นาย  ศุภกิจ   อรรคสุทธิกุล สาํนกังานใหญ่

13300 497775 00325481 น.ส.  ฉนัทิกา   อู่อน้ สาํนกังานใหญ่
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13301 497776 00320722 นาง  กนกอร   เหลืองกุหลาบ กฟก.3 นครปฐม

13302 497777 00320154 นาย  อดิศร   ปินแสง สาํนกังานใหญ่

13303 497778 00318937 น.ส.  จนัทิมา   นูนนอ้ย กฟต.3 ยะลา

13304 497779 00319365 น.ส.  ตรีทิพย ์  หมดัหมนั กฟต.3 ยะลา

13305 497780 00318791 นาย  สุภโชค   วีระชวนะศกัดิ สาํนกังานใหญ่

13306 497781 00340544 นาย  จตุพล   เรืองหวาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13307 497782 00322138 นาย  สิทธิพร   แรงครุฑ กฟก.3 นครปฐม

13308 497783 00318664 นาย  ศกุนภทัร์   ชีพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

13309 497784 00319210 น.ส.  ธนัยพร   หาญบุญญานนท์ สาํนกังานใหญ่

13310 497785 00319597 นาย  ทรรศิน   วสุวานิช สาํนกังานใหญ่

13311 497786 00321423 นาย  ธีรศกัดิ   เจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13312 497787 00320045 น.ส.  บวัไข   ใจสอาด กฟฉ.1 อุดรธานี

13313 497788 00320340 นาง  สุรียพ์ร   พรมสูตร กฟฉ.1 อุดรธานี

13314 497789 00319856 น.ส.  จุฑาทิพย ์  วงศสุ์ริยา กฟฉ.1 อุดรธานี

13315 497790 00319751 นาย  ปรีชา   นามวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13316 497791 00322833 นาย  พิสณฑ ์  เยยีนทรง กฟฉ.1 อุดรธานี

13317 497792 00320059 นาย  วีระยทุธ   คาํนอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

13318 497793 00322374 นาย  วราพงษ ์  คาํหมาย กฟฉ.1 อุดรธานี

13319 497794 00320863 นาย  ทศพร   เจริญสวา่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

13320 497795 00323657 นาย  ศุภวฒิุ   สุวรรณไตรย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13321 497796 00319983 นาย  จกัพงษ ์  พิบาลขนั กฟฉ.1 อุดรธานี

13322 497797 00320277 นาย  ศรายทุธ์   ญาติสมบูรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13323 497798 00319474 น.ส.  เวทิมา   ยติุนาถ สาํนกังานใหญ่

13324 497799 00318773 น.ส.  อญัชลี   รินทระ สาํนกังานใหญ่

13325 497800 00318741 น.ส.  รงรอง   ไชยสุวรรณ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

13326 497801 00320768 นาง  รุ่งนภา   อินจาํปา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13327 497802 00321487 น.ส.  วิชุดา   ภูกะฐิน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13328 497803 00321237 นาง  สุภทัรา   นามโสภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13329 497804 00319260 นาง  สุกญัญา   โพธิศรีขาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13330 497805 00320213 น.ส.  บรรจง   ศรชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13331 497806 00321055 น.ส.  ภิวาพร   บุญยนื กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13332 497807 00320209 น.ส.  วีรยา   ภูมลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13333 497808 00321473 น.ส.  ดุษฎี   บุญรัศมี กฟก.1 อยธุยา

13334 497809 00322942 วา่ที ร.ต.  ณรงคช์ยั   เดชสุด กฟก.1 อยธุยา

13335 497810 00320336 นาย  อนุรักษ ์  สุขสด กฟก.1 อยธุยา

13336 497811 00320263 น.ส.  ยพิุน   งามสมโสด กฟก.1 อยธุยา

13337 497812 00323398 นาง  กาญจนา   ชุติมาทิพากร กฟก.1 อยธุยา

13338 497813 00332935 นาย  ฐาปกูร   กลว้ยไม ้ณ อยธุยา กฟก.3 นครปฐม

13339 497814 00319442 นาย  อาทิตย ์  ฟักเขียว กฟก.3 นครปฐม

13340 497815 00321219 นาย  นพดล   อโณทยั กฟก.3 นครปฐม

13341 497816 00320827 นาย  ธีรภทัร์   ปานะพราหม กฟก.1 อยธุยา

13342 497817 00320790 นาง  ชุติมา   รืนประดู่ กฟก.1 อยธุยา

13343 497818 00321978 นาย  ธีระพล   มนัสีชุม กฟฉ.3 นครราชสีมา

13344 497819 00353030 นาย  นฐัพงษ ์  ทิศนาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

13345 497820 00320431 นาย  ศรายทุธ   ศรีมิตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

13346 497821 00325954 นาย  ภูริต   พรหมทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

13347 497822 00319965 นาย  อุปถมัภ ์  เจียมจิตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

13348 497824 00320554 นาง  ชนิกา   โกยสนัติสุข สาํนกังานใหญ่

13349 497826 00322665 นาย  วิทยา   บวัศรี กฟก.1 อยธุยา

13350 497827 00320459 วา่ที ร.ต.  ชชัวาลย ์  วะนุยารักษ์ กฟก.1 อยธุยา
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13351 497828 00323170 นาย  สายนัตร์   นอ้ยคาํแกว้ กฟก.1 อยธุยา

13352 497830 00321178 นาย  จีระศกัดิ   สุขวุฒิ กฟก.1 อยธุยา

13353 497831 00322560 นาง  กิตติมาภรณ์   ยศสมุทร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13354 497832 00320168 น.ส.  ภทัรพร   พนัธุ์ประเสริฐ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13355 497833 00320859 นาง  พชัรินทร์   ปรีชา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13356 497834 00320572 นาง  มยเุรศ   เชือคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13357 497835 00319747 นาง  โสภาภรณ์   หมืนสะอาด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13358 497836 00321128 นาง  ประภาศรี   ยงิยวด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13359 497837 00320027 นาย  อภิชยั   สุวะโจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13360 497838 00325609 น.ส.  พรรณกร   เธียรอุดมพร สาํนกังานใหญ่

13361 497839 00321550 นาย  นฐัวฒิุ   เฉลิมจิตรอุทยั กฟต.3 ยะลา

13362 497840 00321019 นาย  อภิปราย   หวงัพุฒ กฟต.3 ยะลา

13363 497841 00318882 น.ส.  ฉวีวรรณ   แกว้นพรัตน์ กฟต.3 ยะลา

13364 497842 00321855 น.ส.  วรรษมน   แซ่เซ่ง กฟต.3 ยะลา

13365 497843 00320445 นาง  สุภสัสรา   บรรเลงเสนาะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13366 497844 00321841 นาย  นพรุจ   ละครบุญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13367 497845 00322924 นาย  ภูชิษฐ์   วิทยาไกรเลิศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13368 497846 00320322 นาย  อกนิษฐ ์  นกขนุทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

13369 497847 00321819 นาย  สนธิ   ฉิมปุ่น กฟฉ.3 นครราชสีมา

13370 497848 00329267 นาย  ชาณุรัตน์   ศรีรัตนพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13371 497849 00320081 น.ส.  กาญจนาพร   ปัญญาพร กฟฉ.3 นครราชสีมา

13372 497850 00333018 นาย  ณฐัพงศ ์  สุจริตจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13373 497852 00329526 นาย  โชคชยั   สงัขแ์กว้ กฟต.3 ยะลา

13374 497853 00323293 นาย  อธิราช   ยอดขวญั กฟต.3 ยะลา

13375 497854 00320877 นาย  จกัรพงค ์  รักช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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13376 497855 00320172 นาย  ไกรสร   เกิดผล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13377 497857 00320386 นาย  เอกชยั   จาํปางาม กฟน.3 ลพบุรี

13378 497858 00319424 นาย  ปฐมพงษ ์  พนัธ์นอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

13379 497859 00323366 น.ส.  ทวินนัท ์  แจง้กูล กฟน.3 ลพบุรี

13380 497860 00323316 นาย  พดลสุข   ฝาชยัภูมิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13381 497861 00336052 นาง  พรรณี   สุทโธ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13382 497862 00319842 นาย  ณรากร   สิงห์ทร กฟน.1 เชียงใหม่

13383 497863 00321150 นาย  พิเชษฐ์   แสงสวา่ง กฟน.1 เชียงใหม่

13384 497864 00327433 นาย  พิเชษฐ์   วนัดี กฟน.1 เชียงใหม่

13385 497865 00319565 นาย  โรจนศกัดิ   แสนวิไล กฟน.1 เชียงใหม่

13386 497866 00319797 นาย  ปิยะ   ภิญโญ กฟน.1 เชียงใหม่

13387 497867 00420720 นาย  พุฒิพงศ ์  พีรศกัดิภควตั กฟน.3 ลพบุรี

13388 497871 00320922 นาย  พยงุศกัดิ   สมนา กฟน.2 พิษณุโลก

13389 497876 00323875 นาย  ฑิฆมัพร   ไมเ้รียง กฟก.2 ชลบุรี

13390 497877 00322324 นาย  พรเทพ   พวงผกา กฟต.1 เพชรบุรี

13391 497878 00322310 นาย  ประวิศิษฎ ์  ไทยวร กฟต.1 เพชรบุรี

13392 497879 00319329 นาย  พชัรินทร์   คงแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

13393 497882 00320186 นาย  วีรพฒัน์   ดาราจิตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13394 497883 00329512 นาย  ณฐัพล   มานะ กฟต.3 ยะลา

13395 497884 00319915 นาย  จิรานุวฒัน์   กลดัสาํเนียง กฟฉ.3 นครราชสีมา

13396 497888 00319656 น.ส.  จารุดา   อิมสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

13397 497889 00319660 นาย  การันต ์  ตงัคโนภาส กฟน.3 ลพบุรี

13398 497892 00317440 นาย  กฤษณะ   สงวนรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13399 497893 00317163 นาย  กลัชาญ   อทัรัณ กฟน.1 เชียงใหม่

13400 497894 00317395 นาย  ไกรวิชญ ์  สุภาพรหม กฟฉ.1 อุดรธานี
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13401 497895 00317763 นาย  ขวญัชยั   คมกลา้ กฟก.1 อยธุยา

13402 497896 00317468 นาย  คเชนทร์   วงศใ์หญ่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13403 497897 00320677 นาย  คธาวธุ   ปัจฉิมะ กฟก.1 อยธุยา

13404 497898 00317327 นาย  จตุฤทธิ   สุทธิธรรมากุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

13405 497899 00317795 นาย  ชยัณรงค ์  ทบัทิม กฟฉ.1 อุดรธานี

13406 497900 00317068 นาย  ชาคริต   จนัทโร กฟก.3 นครปฐม

13407 497901 00317127 นาย  ณฐักุล   เมฆอรุณ สาํนกังานใหญ่

13408 497902 00317331 นาย  ณฐัพล   ยารังษี กฟน.1 เชียงใหม่

13409 497903 00317109 นาย  ธนาวฒัน์   ฤทธิวิชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

13410 497904 00317290 นาย  ธีรพิชญ ์  มิงขวญั กฟฉ.1 อุดรธานี

13411 497906 00317436 นาย  นฤพล   แกว้ทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13412 497907 00317377 นาย  นิติกานต ์  ศรีสมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

13413 497908 00317472 นาย  บดินทร์   จนัทร์ไพร กฟก.1 อยธุยา

13414 497909 00317654 นาย  ปพนธีร์   ทองม่วง กฟน.2 พิษณุโลก

13415 497910 00317177 นาย  ปิยะบุตร   หันประดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

13416 497911 00317195 นาย  พงศธร   ชูสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13417 497912 00317272 นาย  พิธิวตัร   พระสุพรรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13418 497913 00317113 นาย  พิสุทธิ   ปันแปง กฟน.1 เชียงใหม่

13419 497914 00317204 นาย  ภานุพงศ ์  สกุลไพศาลทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

13420 497915 00320659 นาย  มรุพฒัน์   ต่อเหล่าคา้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13421 497916 00317381 นาย  เมธานี   อุปละ กฟฉ.1 อุดรธานี

13422 497917 00319115 นาย  เมธี   ชยัวงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13423 497919 00317218 นาย  ยทุธภูมิ   นนทะภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13424 497920 00318187 นาย  รณรงค ์  ช่างยอ้ม กฟก.1 อยธุยา

13425 497921 00319183 นาย  รัฐมนูญ   เทพแดง กฟน.1 เชียงใหม่
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13426 497922 00317668 นาย  วชัระ   หยวกฉิมพลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

13427 497923 00317159 นาย  วิชา   เพญ็โภคยั กฟต.3 ยะลา

13428 497924 00317404 นาย  วิศรุต   นาคี กฟก.2 ชลบุรี

13429 497925 00317781 นาย  วฒิุไกร   ไวยหงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13430 497927 00317131 นาย  สมพงษ ์  จนัทร์มณี กฟก.2 ชลบุรี

13431 497928 00317145 นาย  สมภพ   จนัทร์มณี กฟก.2 ชลบุรี

13432 497929 00317345 นาย  สุภทัรพล   ศรีประเสริฐ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13433 497930 00318523 นาย  อภิชยั   สุขคง กฟก.1 อยธุยา

13434 497931 00317309 นาย  อุดมพล   หนูหีต กฟต.3 ยะลา

13435 497932 00317181 นาย  ธีรัตต ์  วงศเ์กย สาํนกังานใหญ่

13436 497933 00317490 นาย  วีระศกัดิ   บวักรด สาํนกังานใหญ่

13437 497934 00318573 นาย  อกณิฐ   กวางแกว้ สาํนกังานใหญ่

13438 497935 00317913 นาย  ฐากลู   อุเทน สาํนกังานใหญ่

13439 497936 00317909 นาย  ฐานนัดร   สุภาวรรณ สาํนกังานใหญ่

13440 497937 00317636 นาย  มนตรี   พิมวนั กฟฉ.1 อุดรธานี

13441 497938 00317690 นาย  ณฐัวฒัน์   เงินสด สาํนกังานใหญ่

13442 497939 00322851 นาย  พศวีร์   บุญเกิด สาํนกังานใหญ่

13443 497940 00317513 นาย  ธนานนท ์  นาวาพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

13444 497941 00317622 นาย  ภูริพฒัน์   สมัพนัธสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

13445 497942 00320540 นาย  สมพร   บุตรทอง กฟก.2 ชลบุรี

13446 497943 00388968 นาย  ยศมงคล   พรหมผลิน สาํนกังานใหญ่

13447 497944 00320522 นาย  กิตติพงศ ์  เชืออว้น กฟน.1 เชียงใหม่

13448 497945 00319888 นาย  ณวรา   ชนยทุธ กฟน.1 เชียงใหม่

13449 497947 00323839 นาย  อคัรเดช   สมเกตุ กฟน.1 เชียงใหม่

13450 497948 00340362 นาย  ธนบตัร   ชะนะชมภู กฟน.1 เชียงใหม่
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13451 497949 00320586 นาย  ธนรัชต ์  อินต๊ะ กฟน.1 เชียงใหม่

13452 497950 00319874 นาย  อาเขต   จาํปา กฟน.1 เชียงใหม่

13453 497951 00324471 นาย  สุเมธ   ใจมณี กฟน.1 เชียงใหม่

13454 497952 00346190 นาย  กิตติ   ศรียาบ กฟน.1 เชียงใหม่

13455 497953 00321091 น.ส.  รัฐนนัท ์  ชมสาคร สาํนกังานใหญ่

13456 497954 00321087 น.ส.  อญัชลี   ชลายนตน์าวนิ สาํนกังานใหญ่

13457 497955 00339987 นาย  ภาคภูมิ   แซ่ตนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13458 497956 00323370 นาย  โกวิท   ทิพยศ์รีนิมิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13459 497957 00325986 นาย  สิชล   ศรีลาเทพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13460 497958 00320663 น.ส.  จิระวดี   รุ่งผาติ สาํนกังานใหญ่

13461 497959 00320631 น.ส.  ณฐันิชา   ชาญชยั กฟก.1 อยธุยา

13462 497960 00320031 นาย  จิรวฒัน์   ทองนิล กฟน.3 ลพบุรี

13463 497961 00327801 น.ส.  นฤมน   เทศะแพทย์ กฟน.3 ลพบุรี

13464 497962 00318519 นาย  บุญเลิศ   เขน็คาํ กฟก.2 ชลบุรี

13465 497963 00320972 น.ส.  ภทัราวดี   สมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

13466 497964 00326546 นาย  เสกสรร   ปัสเสนะ กฟก.2 ชลบุรี

13467 497965 00323489 นาย  วชัรินทร์   บวัโทน กฟก.2 ชลบุรี

13468 497966 00319088 นาย  พฒัติยา   พนัศรีหะ กฟก.2 ชลบุรี

13469 497967 00330901 นาย  ธเนศ   วฒันสุทธิ กฟก.2 ชลบุรี

13470 497968 00321669 นาย  วิโรจน์   อยูดี่ กฟก.2 ชลบุรี

13471 497969 00327506 นาง  ดารารัตน์   นกอินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

13472 497970 00322574 นาง  ดุจฤดี   สุนทรานุสร กฟก.2 ชลบุรี

13473 497971 00320704 น.ส.  ธญัศญา   จนัทกิจ กฟก.2 ชลบุรี

13474 497972 00325863 น.ส.  ศศิวณัย ์  ธิติเจริญคุณ กฟก.2 ชลบุรี

13475 497973 00320568 นาย  สุพล   พิชรานนัท์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564
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13476 497974 00320504 น.ส.  โสรยา   ฤกษใ์หญ่ สาํนกังานใหญ่

13477 497976 00321546 นาย  ธราวฒัน์   คุปตถิรวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

13478 497977 00325368 น.ส.  ฐาปณี   วรรณแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13479 497978 00331498 นาย  ธญัพงษ ์  พรหมพฤกษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

13480 497979 00319933 น.ส.  ธิติมา   กญัจนพฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

13481 497980 00320695 นาย  จุมพล   กลุละวณิชย์ สาํนกังานใหญ่

13482 497981 00320427 น.ส.  ปรายปวีย ์  จนัทร์วาสน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13483 497982 00350600 นาย  พอจิตร์   อร่ามจิตร์ กฟน.3 ลพบุรี

13484 497983 00328807 นาย  ธุมาคม   อินทามระ สาํนกังานใหญ่

13485 497985 00321100 น.ส.  ทดัทอง   โคตะพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

13486 497986 00320736 น.ส.  สุพิญญา   กระตุฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

13487 497987 00320809 น.ส.  พรรณยงค ์  เป้าพุคา สาํนกังานใหญ่

13488 497988 00319624 น.ส.  ฐิตา   วอ่งวงศารักษ์ สาํนกังานใหญ่

13489 497989 00320136 น.ส.  กรกช   สุขช่วย สาํนกังานใหญ่

13490 497990 00320140 น.ส.  ศศิภาส์   ไชยคาม กฟฉ.1 อุดรธานี

13491 497991 00328552 นาง  ชลพินทุ ์  สีเขียว สาํนกังานใหญ่

13492 497992 00322738 นาย  ธชัชยั   บุญแสนแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13493 497993 00324108 นาย  พรรัตน์   คงเกลียง สาํนกังานใหญ่

13494 497994 00324126 นาย  ราวิน   สงัสิทธยากร สาํนกังานใหญ่

13495 497995 00324112 นาย  เอกชยั   จาํนวน สาํนกังานใหญ่

13496 497996 00322401 นาย  ธนชัชยั   ตนัติวณิชชานนท์ สาํนกังานใหญ่

13497 497997 00319901 นาย  จุมพล   ปันดี กฟน.2 พิษณุโลก

13498 497998 00338440 นาย  คณาธิป   เกิดศิริมงคล กฟต.3 ยะลา

13499 497999 00320318 นาย  พีระพล   รัตนยาติกุล สาํนกังานใหญ่

13500 498000 00324003 น.ส.  นิศรา   พงษส์วสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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13501 498001 00320245 น.ส.  กุลกลัยา   รัตตมณี สาํนกังานใหญ่

13502 498002 00323566 นาย  เกียรติสกุล   กระจ่างคุณ กฟก.1 อยธุยา

13503 498003 00321750 นาย  ชดัชยั   กลินชาติ สาํนกังานใหญ่

13504 498004 00320590 นาง  วนัเพญ็   เขมะวรรณ สาํนกังานใหญ่

13505 498005 00322956 นาย  อาํนาจ   แดงพูลผล กฟฉ.1 อุดรธานี

13506 498006 00322801 นาย  ทศปฤณ   วงศโ์ยธา กฟฉ.1 อุดรธานี

13507 498007 00322451 น.ส.  กมนนทัธ์   สุขเกษม กฟก.2 ชลบุรี

13508 498008 00323798 นาง  กลัยาณี   พลชนะ กฟฉ.1 อุดรธานี

13509 498009 00328039 น.ส.  อุทุมพร   หาญกลา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

13510 498010 00322447 นาง  นาตยา   โคตรทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

13511 498011 00323752 นาย  ธงชยั   ศรีโยธา กฟฉ.1 อุดรธานี

13512 498012 00321364 นาย  เทอดทูน   โทบาง กฟฉ.1 อุดรธานี

13513 498013 00378052 นาย  โอฬาร   จาระมยั กฟฉ.1 อุดรธานี

13514 498014 00320772 นาย  สุกฤษฏิ   กนัหนู สาํนกังานใหญ่

13515 498015 00320536 น.ส.  กวิสรา   หะวานนท์ สาํนกังานใหญ่

13516 498016 00320645 น.ส.  จนัทร์ตรี   เติมกลินจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

13517 498018 00408538 นาย  ปภฏั   นนัตติกูล กฟก.3 นครปฐม

13518 498019 00323089 นาง  ปาริชาต   ขาววิเศษ กฟก.3 นครปฐม

13519 498020 00321869 นาง  ธนิดา   ฟองคาํ กฟก.3 นครปฐม

13520 498021 00326378 น.ส.  แสงเดือน   ตรีวฒิุ กฟก.3 นครปฐม

13521 498022 00323948 นาย  จตุพร   เทียนสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

13522 498023 00325372 นาย  พุฒิพงศ ์  คาํดา กฟก.3 นครปฐม

13523 498024 00336420 นาย  ภานุพงศ ์  สว่างไสว กฟก.3 นครปฐม

13524 498025 00323439 นาย  ศุภเดช   ตะเพียนทอง กฟก.3 นครปฐม

13525 498026 00325295 นาย  เอกณฐั   มะจุเงิน กฟก.3 นครปฐม
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13526 498027 00348201 น.ส.  ปรียวรรณ   นิทธยุ สาํนกังานใหญ่

13527 498028 00323998 นาย  วีรพล   ศรีเพญ็ สาํนกังานใหญ่

13528 498029 00321528 นาย  ธเนศ   สตัถาผล กฟฉ.1 อุดรธานี

13529 498030 00322633 นาย  กิตติวฒัน์   เจน็พนสัสกั กฟฉ.1 อุดรธานี

13530 498031 00350319 นาย  จิรานุวฒัน์   ไทยพ่วง กฟฉ.1 อุดรธานี

13531 498032 00324308 นาย  วรเชษฐ   ศรียาพรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

13532 498033 00324299 สิบเอก  เสกสรร   ดวงตะวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13533 498034 00329617 นาย  พิเชษฐ์   ศรีบุญเรือง กฟฉ.1 อุดรธานี

13534 498035 00320904 นาย  พงศภ์พ   พรหมสาส์น สาํนกังานใหญ่

13535 498036 00322510 นาย  ภาคิไนย   อกัษรแกว้ สาํนกังานใหญ่

13536 498038 00328720 นาย  กิตติศกัดิ   นามกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

13537 498039 00321687 นาย  ธนาพฒัน์   พูนคลา้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

13538 498040 00322429 นาย  อาทิตย ์  นิตยา กฟฉ.3 นครราชสีมา

13539 498041 00321182 น.ส.  จีราภรณ์   วฒันา กฟฉ.3 นครราชสีมา

13540 498042 00322433 นาง  วิภารัตน์   ทงัทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

13541 498043 00348497 น.ส.  ดวงพร   สนัติสุข สาํนกังานใหญ่

13542 498046 00373989 นาง  ธนาภรณ์   ไชยมงคล สาํนกังานใหญ่

13543 498047 00323548 นาง  ขวญัชนก   เรือนสา กฟก.3 นครปฐม

13544 498048 00334969 นาง  อรสา   วงคติ์ง กฟก.3 นครปฐม

13545 498049 00337230 น.ส.  วิลาวณัย ์  นราทอง กฟก.3 นครปฐม

13546 498050 00333040 น.ส.  วิรงรอง   จารุกานนท์ สาํนกังานใหญ่

13547 498051 00322883 นาง  ธิดา   ยงวรรณกร กฟก.3 นครปฐม

13548 498052 00328384 นาย  ประพสัร์   เพชรวิโรจน์ชยั กฟก.3 นครปฐม

13549 498053 00326178 น.ส.  เกศรินทร์   บุญพรประเสริฐ กฟน.2 พิษณุโลก

13550 498054 00321900 นาย  พรต   ตนัชยั กฟน.1 เชียงใหม่
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13551 498055 00322774 นาย  เจนณรงค ์  สมแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

13552 498056 00332199 นาย  สุกิจ   พวกพล กฟน.1 เชียงใหม่

13553 498057 00327306 นาย  ณฐัพงษ ์  แสวงศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13554 498058 00321596 นาง  บวัทิพย ์  ทิพยรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13555 498059 00330074 น.ส.  ศิริพร   โอนอ่อน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13556 498060 00333909 น.ส.  จิราภรณ์   ศรีกาํพล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13557 498061 00323857 นาย  พรเทพ   ศรีทองอุ่น กฟก.3 นครปฐม

13558 498062 00322247 น.ส.  สุลกัษณาภรณ์   บุตรกนัหา กฟฉ.1 อุดรธานี

13559 498064 00327415 นาย  สุวสรรค ์  นาสินสร้อย กฟฉ.1 อุดรธานี

13560 498065 00322483 นาย  จิรายวุฒัน์   โภคามาตย์ กฟน.3 ลพบุรี

13561 498066 00322988 นาย  พิเชษฐ   มนัดี กฟน.3 ลพบุรี

13562 498068 00326219 นาย  ยงยทุธ   มุงวงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

13563 498070 00327756 นาย  ธนู   เจริญสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

13564 498071 00322388 นาย  กิติศกัดิ   ทงัทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

13565 498072 00323352 นาย  ถิรเดช   กลินศรีสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

13566 498073 00332430 นาง  สาํรวย   จาํนงดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

13567 498074 00323598 นาย  คีตนนัท ์  ลาภบรรจบ สาํนกังานใหญ่

13568 498075 00322342 นาย  วสุวฒัน์   ตรีสุคนธ์ กฟก.1 อยธุยา

13569 498076 00324049 นาย  เชวงศกัดิ   วาณิชยโ์รจนรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

13570 498077 00322651 นาย  คธาวธุ   กาญจนเลขา กฟก.1 อยธุยา

13571 498078 00352620 น.ส.  บณัฑิตา   กลุบุญนิธิ กฟก.1 อยธุยา

13572 498079 00323552 นาง  ศรัญญา   ร่างใหญ่ กฟก.1 อยธุยา

13573 498080 00323861 น.ส.  อาํภา   อุทิศงาม กฟก.1 อยธุยา

13574 498081 00330551 นาย  ณฐัวฒิุ   อ่อนสาํลี กฟน.3 ลพบุรี

13575 498082 00331620 นาง  นพวรรณ   อศัวรางกูร สาํนกังานใหญ่
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13576 498083 00322124 นาย  พีรัช   สุนทรเสถียร สาํนกังานใหญ่

13577 498084 00323716 น.ส.  นิออน   บุญเพียร กฟน.3 ลพบุรี

13578 498085 00323720 น.ส.  ศศิพร   นุ่มไทย กฟน.3 ลพบุรี

13579 498087 00324249 น.ส.  พนิดา   ทองอ่อน กฟน.3 ลพบุรี

13580 498090 00322297 น.ส.  พราว   ชุ่มประดิษฐ์ กฟน.1 เชียงใหม่

13581 498091 00327047 นาย  รณธรรม   ขาวประทุม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13582 498092 00332462 นาย  วชัระ   น่านโพธิศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13583 498093 00323675 นาง  ชญัญา   ธนาคุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13584 498095 00335638 นาย  สนัติ   แสงบุดดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13585 498096 00325354 นาย  ศกัดิสิทธิ   จนัทร์พนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13586 498097 00322497 น.ส.  จนัทณาวดี   ปีแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

13587 498098 00326687 น.ส.  สุพรรษา   เดชกญุชร กฟน.3 ลพบุรี

13588 498099 00323198 น.ส.  วลัลภา   เพชรนอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

13589 498100 00350373 นาย  วิชชาวุธ   เงินสุข กฟน.3 ลพบุรี

13590 498101 00325413 น.ส.  มนทิรา   ยมิสมาน กฟน.1 เชียงใหม่

13591 498102 00321023 น.ส.  ภทัร์นรินทร์   เจริญฤทธิ สาํนกังานใหญ่

13592 498103 00321619 น.ส.  จารุรัตน์   เทศลาํใย สาํนกังานใหญ่

13593 498104 00322392 นาย  ประเสริฐ   ไชยประสิทธิ กฟก.1 อยธุยา

13594 498105 00322360 นาง  กิตติมา   กิติศรีวรพนัธ์ุ กฟก.1 อยธุยา

13595 498106 00326900 น.ส.  ชนญัชิดา   แสงประทุม กฟก.1 อยธุยา

13596 498108 00322415 นาย  นภทัร   พฤกษะวนั สาํนกังานใหญ่

13597 498109 00324417 น.ส.  ฐิฏภา   ทิมา สาํนกังานใหญ่

13598 498110 00323075 นาง  รชตวนั   เปลืองเจริญ สาํนกังานใหญ่

13599 498111 00325827 นาย  อานนท ์  ธนดี กฟน.1 เชียงใหม่

13600 498112 00327483 นาย  เศรษฐวฒัน์   กิตยากุล กฟน.1 เชียงใหม่
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13601 498113 00326441 นาง  สว่างจิตต ์  ใจมณี กฟน.1 เชียงใหม่

13602 498114 00328275 น.ส.  ฉตัรวรา   เตชชยัเชิดชู กฟน.1 เชียงใหม่

13603 498115 00338490 นาย  มนตรี   อกัษรทบั กฟน.1 เชียงใหม่

13604 498116 00326564 นาย  ทานต ์  เขือนแกว้เดชะอุดม กฟน.1 เชียงใหม่

13605 498117 00326550 นาย  กฤษดา   จิตตะไพบูลย์ กฟน.1 เชียงใหม่

13606 498118 00323025 นาย  วรศกัดิ   มาลารัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13607 498119 00333345 นาย  เชาวน์คูณ   จนัแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13608 498120 00356797 นาย  ศกัดิชาย   หมืนสนิท กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13609 498121 00324621 นาย  ชาตรี   หศักรรจ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13610 498122 00322065 นาย  สุทธิคุณ   วิเขตกิจ สาํนกังานใหญ่

13611 498123 00321255 นาง  อญัชิสา   สิริแสงสว่าง สาํนกังานใหญ่

13612 498124 00343392 นาย  เอกรัฐ   บุษกรนนัท์ กฟก.3 นครปฐม

13613 498125 00352498 นาย  นพดล   แป้งคุณญาติ กฟก.3 นครปฐม

13614 498126 00328198 นาย  ฐิติรัตน์   อุ่นศิริ กฟก.3 นครปฐม

13615 498127 00346772 นาย  อนุสรณ์   พิพิธภณัฑ์ กฟน.3 ลพบุรี

13616 498128 00323784 นาย  เทวินทร์   ถวิลไพร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13617 498129 00329394 นาย  อภินนัท ์  สร้อยทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13618 498130 00324558 นาย  ณฐัพล   ศรีบุญเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13619 498131 00321328 น.ส.  นทัธมน   จูเจริญ สาํนกังานใหญ่

13620 498132 00331634 นาย  ศาสตรา   สวนัตรัจฉ์ สาํนกังานใหญ่

13621 498133 00326205 นาย  วีระชยั   พ่วงพรพิทกัษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13622 498134 00324021 นาย  วรรณวิช   จุลกลัป์ กฟก.1 อยธุยา

13623 498135 00323134 นาย  วิศรุต   อศัวฉตัรสกุล กฟก.1 อยธุยา

13624 498136 00323320 น.ส.  กรรณิการ์   รืนเพียร กฟก.1 อยธุยา

13625 498137 00333854 นาย  อภิรักษ ์  สุนนัต๊ะ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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13626 498138 00321950 น.ส.  ศิริพรรณ   สุริยะ กฟน.1 เชียงใหม่

13627 498139 00322706 นาย  ภทัรพล   กาญจนปาน สาํนกังานใหญ่

13628 498140 00327310 นาย  จีระศกัดิ   ศรีวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13629 498141 00329962 นาย  อิสรพงศ ์  บุญปก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13630 498142 00322756 น.ส.  จิรวดี   ตงัศิริสมัฤทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

13631 498143 00322710 นาย  ปรวรรธน์   จรรยาเพศ สาํนกังานใหญ่

13632 498144 00322306 นาย  พงษสุ์ระ   ชุ่มประดิษฐ์ กฟน.1 เชียงใหม่

13633 498145 00325427 นาย  อภินนัท ์  พรตรีสตัย์ กฟน.2 พิษณุโลก

13634 498146 00330947 นาย  อนุกุล   บวัจนัทร์ กฟน.2 พิษณุโลก

13635 498151 00321964 นาย  ภราดร   กามนต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13636 498152 00323966 น.ส.  วรรณา   ทองหยู กฟต.3 ยะลา

13637 498153 00322897 น.ส.  ภคมน   รอดเชือ กฟก.3 นครปฐม

13638 498155 00325790 นาย  ชลธสิทธิ   สิทธิวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13639 498156 00330274 นาย  บญัญติั   ชาติสมร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13640 498157 00329017 นาง  วรรณนิสา   อุดรบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13641 498158 00325936 น.ส.  ณฏัฐกานต ์  แดงสี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13642 498159 00326655 น.ส.  พชัรนนัท ์  สีจนัไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13643 498160 00325340 น.ส.  รัตนา   บวัเขียว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13644 498161 00322465 นาง  วิภาวดี   พร้อมศิลปพร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13645 498162 00321796 น.ส.  สมรศม   รุ่งฟ้า สาํนกังานใหญ่

13646 498163 00322724 นาย  วงศช์นตัถ ์  มุขแจง้ สาํนกังานใหญ่

13647 498164 00345380 น.ส.  ศราวรรณ   ดว้งทอง สาํนกังานใหญ่

13648 498166 00321914 น.ส.  ขวญัชนก   วาสประสงค์ กฟต.3 ยะลา

13649 498167 00323239 นาย  วชิระ   คาํจริง กฟก.1 อยธุยา

13650 498168 00328302 น.ส.  ลษัมา   พุ่มอิม สาํนกังานใหญ่
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13651 498169 00334264 น.ส.  พิมดาว   ตนัพานิช สาํนกังานใหญ่

13652 498170 00323148 นาย  พุทธิพล   สนัทดั สาํนกังานใหญ่

13653 498171 00326419 นาย  กมลเทพ   สุนทรกะลมัพ์ กฟก.2 ชลบุรี

13654 498172 00325477 นาย  วรวฒิุ   ยายมาก กฟต.3 ยะลา

13655 498173 00325877 นาย  ไกรศร   ราศรีสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

13656 498174 00324699 นาย  ปฏิภาณ   ดอนพุทธา กฟก.2 ชลบุรี

13657 498175 00388895 นาย  ชาญวทิย ์  ฉยัยา กฟก.2 ชลบุรี

13658 498176 00337199 นาง  มลัลิกา   สุรินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

13659 498177 00326764 นาง  ญาณินี   เดชพรหม กฟก.2 ชลบุรี

13660 498178 00325245 น.ส.  ปาจรีย ์  เกือสมบติั สาํนกังานใหญ่

13661 498179 00325895 น.ส.  พิชญกิติ   มีพยงุ กฟต.1 เพชรบุรี

13662 498180 00330088 นาง  ศิริขวญั   หงษไ์ชยคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13663 498181 00326146 วา่ที ร.ต.  บุญทวี   แกว้คาํสอน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13664 498183 00327401 นาย  วาสุกรี   วาทโยธา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13665 498184 00326350 นาย  มหาสมุทร   พาระนยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13666 498185 00328970 นาง  ศุภนาถ   บุญญานุภาพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13667 498186 00333240 น.ส.  ปรีดาวรรณ   จนัทร์เจนจบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13668 498187 00342237 น.ส.  นฤมล   เชิดทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13669 498188 00324071 น.ส.  อนัธิกา   บุญชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13670 498189 00323275 น.ส.  จิรัชตต์า   สุตตะนาคา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13671 498190 00323457 น.ส.  สุวลกัษณ์   ทองพรหม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13672 498191 00327251 น.ส.  อจัฉรา   ศรียาภยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13673 498192 00328584 นาง  สุวรรณีย ์  สุขเสงียม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13674 498193 00326364 นาย  สุเทพ   รัตนมณี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13675 498194 00366453 นาย  กิตติพงศ ์  พิงคารักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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13676 498195 00321823 นาย  นพดล   นิลอุบล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13677 498196 00321837 นาย  สนธยา   สุวรรณประสม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13678 498197 00323889 นาย  เกรียงศกัดิ   จนัทพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13679 498198 00326996 น.ส.  ชนุตมพ์ร   บุญจวง กฟก.2 ชลบุรี

13680 498199 00332408 นาย  จิรวฒัน์   สุขพูลผล กฟก.2 ชลบุรี

13681 498200 00324067 นาย  ศิริ   ยงเสมอ กฟก.2 ชลบุรี

13682 498202 00326673 นาย  วฒิุพงษ ์  เรืองสุข กฟก.2 ชลบุรี

13683 498203 00326423 นาง  สุมาลี   นิลกระจ่าง กฟก.2 ชลบุรี

13684 498204 00326300 นาย  ผดุงศกัดิ   เทพสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

13685 498205 00323893 นาย  กรกช   แซ่ฉือ สาํนกังานใหญ่

13686 498206 00325431 นาย  วิญ ู   คาํทอก กฟฉ.1 อุดรธานี

13687 498207 00327247 นาย  สมรักษ ์  กลินกนัหา กฟฉ.3 นครราชสีมา

13688 498209 00328261 นาย  เอกภพ   จนัสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

13689 498210 00322479 น.ส.  อรสุธี   สุทธิเสริม สาํนกังานใหญ่

13690 498211 00326819 นาย  ไชยบดินทร์   ลือสาคร กฟน.3 ลพบุรี

13691 498212 00335533 นาย  ณฐัพงศ ์  ณ นคร สาํนกังานใหญ่

13692 498213 00324326 น.ส.  ธนัญร์พี   พูลทิพเดชานนัท์ กฟต.3 ยะลา

13693 498214 00324667 นาง  ฟารากียะห์   มูสตอปาร์ กฟต.3 ยะลา

13694 498215 00324576 นาย  อาทิตย ์  ตีรณปัญญาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

13695 498216 00331339 นาย  ไกรฤกษ ์  ชูชืน กฟน.3 ลพบุรี

13696 498218 00330010 น.ส.  สุฐิดา   ไชยารัศมี กฟฉ.3 นครราชสีมา

13697 498219 00325495 นาย  ใกรษร   รักธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี

13698 498220 00324362 นาย  ประวิทย ์  เชียวประสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

13699 498221 00335547 น.ส.  วิมลวรรณ   รอบรู้ สาํนกังานใหญ่

13700 498222 00322556 นาย  คาํนึง   สงัขศิริ สาํนกังานใหญ่
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13701 498224 00323516 นาย  ญาณพล   ลาภอาภารัตน์ สาํนกังานใหญ่

13702 498225 00324176 นาย  เอกวฒัน์   เพมิทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

13703 498226 00323348 นาย  ธนภูมิ   เพริดพริง กฟต.1 เพชรบุรี

13704 498227 00338395 นาย  สุรเชษฐ   นวมโคกสูง กฟฉ.3 นครราชสีมา

13705 498228 00323825 นาย  เฉลิมพล   ศรีสุริยชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

13706 498229 00324085 นาง  อภิรดี   จริยะยรรยง กฟน.2 พิษณุโลก

13707 498230 00323184 น.ส.  ธนพร   เสมาไชย สาํนกังานใหญ่

13708 498231 00322647 นาย  รัชกฤช   ภูวราพิทกัษ์ กฟก.2 ชลบุรี

13709 498232 00323211 นาย  ชูฤทธิ   ปานสกุณ กฟก.2 ชลบุรี

13710 498233 00324649 นาย  ณฐัวฒัน์   คล่องจารุโรจน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13711 498234 00439862 นาย  มาฆพงษ ์  ศรีทดัจนัทา กฟฉ.1 อุดรธานี

13712 498235 00326255 นาง  พุทธชาติ   วงษาทร กฟฉ.1 อุดรธานี

13713 498236 00325540 น.ส.  จารุนนัท ์  วงศนุ์กูล กฟฉ.1 อุดรธานี

13714 498237 00327510 น.ส.  วชัรินทร์   วระศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

13715 498238 00328948 นาง  ลลิดา   พิชญะกานต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13716 498239 00322160 นาย  พีรัตถ ์  กาญจนปาน สาํนกังานใหญ่

13717 498240 00331470 น.ส.  ธนิดา   โอกาศ กฟน.3 ลพบุรี

13718 498242 00333690 นาย  ชาคริต   ดวงสร้อยทอง สาํนกังานใหญ่

13719 498243 00327029 น.ส.  ประณาลี   พนัธ์ุพาํนกั กฟต.1 เพชรบุรี

13720 498244 00325504 น.ส.  พราวพิชชา   นิสภา กฟต.1 เพชรบุรี

13721 498245 00323570 นาง  กญัชลี   บรรยงกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

13722 498246 00332171 นาย  สุรชยั   เอียมเจริญศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

13723 498247 00323625 น.ส.  ณฐัพร   มุขสมบติั สาํนกังานใหญ่

13724 498248 00327138 นาย  ณฐั   สงัขทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

13725 498249 00321928 นาย  บญัชา   ใชบ้างยาง สาํนกังานใหญ่
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

13726 498250 00331048 นาย  ธนินทรั์ฐ   ทองทรัพยใ์หญ่ สาํนกังานใหญ่

13727 498251 00323902 นาย  พงศพี์ระ   ดิษฐอาํนาจ สาํนกังานใหญ่

13728 498252 00328011 นาย  ชยานนท ์  โห่อวยชยั สาํนกังานใหญ่

13729 498253 00352852 นาย  อจัจิมินท ์  ฝ่ายอุประ สาํนกังานใหญ่

13730 498254 00342996 น.ส.  สุชลิตา   จารุจินดา สาํนกังานใหญ่

13731 498255 00324512 น.ส.  สุภิลกัษณ์   สมบูรณ์วฒันากิจ กฟต.1 เพชรบุรี

13732 498256 00331298 น.ส.  ฐะปะนีย ์  วีระเสถียร กฟต.1 เพชรบุรี

13733 498257 00327015 นาย  ศุภาวฒัน์   สีจง กฟต.1 เพชรบุรี

13734 498258 00326164 นาง  นวลจนัทร์   อคัราช กฟฉ.1 อุดรธานี

13735 498259 00332335 น.ส.  อรอุมา   เดชธงไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

13736 498260 00331139 นาย  ธนวทิย ์  สินธุวงสานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13737 498261 00327956 นาย  รัฐวิชญ ์  รัตนวงศช์ยั กฟฉ.1 อุดรธานี

13738 498262 00325809 นาย  บิณฑ ์  นารินทร์รักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13739 498263 00324508 น.ส.  จิตติมา   เขียวแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

13740 498264 00323584 นาย  กาญจน์   พวงมะลิ กฟต.1 เพชรบุรี

13741 498265 00324217 นาย  พิเชษฐ์   ยอดแฉลม้ กฟต.1 เพชรบุรี

13742 498266 00324580 นาย  กิติศกัดิ   เชิดชู กฟต.1 เพชรบุรี

13743 498267 00324653 น.ส.  ศนัสนีย ์  เหมาะประมาณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13744 498268 00324203 น.ส.  นวลหง   บุญมนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13745 498269 00323734 น.ส.  พชัรียา   เรียงสนัเทียะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13746 498270 00322506 นาย  อศัวิน   กององักาบ สาํนกังานใหญ่

13747 498271 00323984 น.ส.  พจนา   ขนุวิไชย สาํนกังานใหญ่

13748 498272 00331248 นาย  ทนงศกัดิ   โยธาภิรมย์ กฟก.2 ชลบุรี

13749 498273 00327742 น.ส.  ณฤมล   ขานอนั สาํนกังานใหญ่

13750 498274 00325904 น.ส.  วรรณา   บวัแกว้ สาํนกังานใหญ่
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13751 498276 00330383 น.ส.  ชรินทร์ทิพย ์  วรรณโสภณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13752 498277 00325659 น.ส.  สุนนัทา   จิระตราชู กฟต.1 เพชรบุรี

13753 498278 00324526 น.ส.  กลัยาณี   เมดาม กฟต.1 เพชรบุรี

13754 498279 00326887 นาย  พิเชฐ   เกลด็แกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

13755 498280 00332662 นาย  สมศกัดิ   เมฆสวี กฟต.1 เพชรบุรี

13756 498281 00339882 นาย  ณไชย   นิคมขาํ กฟน.3 ลพบุรี

13757 498282 00327297 นาย  ธรณินทร์    พนัทา กฟฉ.1 อุดรธานี

13758 498283 00327283 นาย  นพพร   กรณรงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13759 498284 00327988 นาย  ทศพร   อนุกูลวงศ์ สาํนกังานใหญ่

13760 498285 00326114 นาย  เมืองมนต ์  มีดี สาํนกังานใหญ่

13761 498286 00327760 นาย  เมธา   อุ่นศิวิไลย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13762 498287 00330547 นาย  โชคชยั   มณีอนนัตเศรษฐ์ กฟน.3 ลพบุรี

13763 498288 00323639 น.ส.  สาวิตรี   ขจรบุญ สาํนกังานใหญ่

13764 498289 00425475 นาย  ชานนท ์  จนัทร์วงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

13765 498291 00348506 น.ส.  กรองทอง   แกว้บุญเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

13766 498292 00325859 นาง  นาํฝน   ดาวมา กฟก.1 อยธุยา

13767 498293 00327683 น.ส.  ชลธิชา   ณรัญรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

13768 498295 00326914 นาย  วิศรุต   บุญเพียร กฟน.3 ลพบุรี

13769 498297 00324253 นาง  มุกดาวรรณ   แกว้แดง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13770 498298 00322992 นาง  ศิริลกัษณ์   ชนะชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13771 498299 00330751 นาย  อภิชาติ   สุทธิพรชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13772 498300 00325786 นาย  วรพล   สุริยวรรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13773 498301 00326314 นาย  สุรศกัดิ   สาธุจรัญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13774 498302 00328952 นาย  อนุรักษ ์  สิทธิโชค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13775 498304 00324158 นาย  สรนนท ์  รัตนพิบูลยเ์ดช สาํนกังานใหญ่
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13776 498305 00323702 นาย  จกัรพงษ ์  หยมุู่ย กฟต.1 เพชรบุรี

13777 498306 00329380 นาย  ภทัรภูมิ   เหรียญประยรู กฟน.3 ลพบุรี

13778 498308 00335315 นาย  ศุภชยั   เจียมเงิน กฟน.3 ลพบุรี

13779 498309 00346477 นาย  ธีรพร   จินตปัญญานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

13780 498310 00325968 น.ส.  ณฐัฌา   ธุวนลิน สาํนกังานใหญ่

13781 498311 00327429 นาย  อภิชาติ   คาํหลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

13782 498312 00324617 นาง  ธนัยนนัท ์  สีเขียวรัตน์ สาํนกังานใหญ่

13783 498313 00330379 นาย  วิศรุต   คุรุกิจกาํจร กฟฉ.3 นครราชสีมา

13784 498314 00332385 นาย  ธนพล   พงษเ์สนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

13785 498315 00328184 นาง  อจัฉราภรณ์   วนัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

13786 498316 00330474 นาย  ธิติ   ไชยเทพ กฟก.1 อยธุยา

13787 498317 00325445 นาย  เอกรินทร์   หลอดทอง กฟก.1 อยธุยา

13788 498318 00325259 นาย  กิตติรักษ ์  แสนอุ่น กฟก.1 อยธุยา

13789 498319 00324330 นาย  อนุชา   เรืองฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

13790 498320 00331670 นาย  กานต ์  ชูช่าง กฟก.1 อยธุยา

13791 498321 00323689 นาย  เกียรติศกัดิ   มานะต่อ กฟก.1 อยธุยา

13792 498322 00324312 น.ส.  สุวรรณา   อยูส่บาย กฟก.1 อยธุยา

13793 498323 00326473 น.ส.  กรวรัท   นาคะสนธิ กฟก.1 อยธุยา

13794 498324 00324635 นาย  คมสนัต ์  เชยสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

13795 498325 00326641 นาย  ธนพฒัน์   วรรณศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

13796 498327 00326619 นาย  เศรษฐา   พิรุณสาร กฟก.2 ชลบุรี

13797 498328 00360716 น.ส.  นุศรา   ตอ้มคาํ สาํนกังานใหญ่

13798 498329 00327829 นาย  เอกชยั   แสวงทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

13799 498330 00325281 นาย  กฤษดา   กลุดว้ง กฟก.2 ชลบุรี

13800 498331 00329453 นาย  ธีร์ธวชั   สระศรีสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา
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13801 498332 00327883 นาย  สราวธุ   สุวรรณโชติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13802 498333 00325263 น.ส.  รัตนาภรณ์   ประกอบดี กฟก.1 อยธุยา

13803 498334 00336989 น.ส.  นฤมล   การวทิยี กฟก.1 อยธุยา

13804 498335 00327633 นาย  ยงิยศ   ทิพยร์อด กฟฉ.3 นครราชสีมา

13805 498336 00327647 น.ส.  สมชัญา   ทองหล่อ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13806 498337 00329499 น.ส.  สุภทัรา   เหล่าโนนคร้อ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13807 498338 00324403 นาย  วิชาญ   วิไลกุล กฟต.3 ยะลา

13808 498339 00336220 นาย  สมศกัดิ   รําจวน กฟต.3 ยะลา

13809 498340 00324499 นาย  พรพรหม   มาลีหอม กฟน.3 ลพบุรี

13810 498343 00324358 น.ส.  รัศมี   เทียนแดง กฟน.3 ลพบุรี

13811 498344 00335060 นาย  วรนิพิฐ   พุ่มแพรพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

13812 498345 00329667 นาย  นรเชษฐ์   มงคล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13813 498346 00326855 นาย  สิทธิศกัดิ   ดาํเกิงพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13814 498348 00333822 นาย  ปริญญา   กนัทะหลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

13815 498349 00325613 นาย  จุฑา   ประทีปะผลิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

13816 498350 00327538 นาย  นิรุต   ศรีภกัดี กฟต.3 ยะลา

13817 498353 00333381 นาย  ขจรวิทย ์  โจมเนียว กฟต.3 ยะลา

13818 498354 00326869 นาย  ลือชา   ยวงใย กฟต.3 ยะลา

13819 498355 00327774 น.ส.  จุฬาลกัษณ์   ฟองมูล กฟน.1 เชียงใหม่

13820 498356 00351824 นาย  ชญานนท ์  สาํราญใจ กฟต.3 ยะลา

13821 498357 00328102 นาย  ธรรศกร   แสงอุไรประเสริฐ กฟต.3 ยะลา

13822 498360 00326128 น.ส.  ปนดัดา   โลหะสาร สาํนกังานใหญ่

13823 498361 00432933 นาย  ปิยะ   เสียมทอง กฟก.3 นครปฐม

13824 498362 00326500 นาย  ศิริโชติ   เพง็บก กฟฉ.1 อุดรธานี

13825 498363 00327697 นาย  ธีรศกัดิ   ทนัธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี
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13826 498364 00325536 น.ส.  กมลทิพย ์  หนูกลาง กฟฉ.1 อุดรธานี

13827 498365 00326796 นาง  ศิวนุช   สตัถาผล กฟฉ.1 อุดรธานี

13828 498366 00326487 น.ส.  ฐิติมา   ไชยคาม กฟฉ.1 อุดรธานี

13829 498367 00326182 นาย  พูลศกัดิ   กาแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

13830 498368 00327192 นาย  ณนทัธ์   อารีกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13831 498369 00327097 น.ส.  นาถสุดา   นิตยสุทธิ สาํนกังานใหญ่

13832 498370 00326805 นาย  อาทร   นามดา กฟก.1 อยธุยา

13833 498371 00327524 น.ส.  ดวงพร   ฤทธิไกร สาํนกังานใหญ่

13834 498372 00325845 นาย  ธวชัชยั   ศรีนวลดี กฟก.1 อยธุยา

13835 498373 00325990 น.ส.  ฐิติชญา   รักษาเมือง สาํนกังานใหญ่

13836 498374 00331739 นาย  ฐิติวฒัน์   ชูช่วย กฟต.3 ยะลา

13837 498376 00326823 นาง  วิระยา   ทอนขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

13838 498377 00330515 นาย  ไพบูลย ์  แซ่เลา้ กฟก.2 ชลบุรี

13839 498378 00322601 นาย  หรรษา   ชืนพลี กฟก.2 ชลบุรี

13840 498381 00326514 น.ส.  ภานิชา   บุตรวงษ์ สาํนกังานใหญ่

13841 498382 00325304 นาย  วรพงษ ์  ลิมเจริญ กฟก.3 นครปฐม

13842 498383 00325322 นาย  สิทธิชยั   หอระตะ กฟก.3 นครปฐม

13843 498384 00325318 น.ส.  เพญ็จนัทร์   สิงห์โอ กฟฉ.1 อุดรธานี

13844 498385 00336066 น.ส.  ปิยธิดา   ครองปัญญา กฟฉ.3 นครราชสีมา

13845 498386 00327124 นาย  ปรีชา   รัตนมนตรี กฟต.3 ยะลา

13846 498387 00324603 นาย  อาทิตย ์  พนัธุ์ดารัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13847 498388 00333127 นาย  ณฐัพล   วฒันานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13848 498389 00349411 นาย  วีระพงษ ์  วงษอ์ามาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13849 498390 00329249 นาย  ณฐัพงศ ์  อินทรสกุล กฟต.3 ยะลา

13850 498391 00346809 นาย  ยทุธศกัดิ   สวนชาวไร่เงิน กฟต.3 ยะลา
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13851 498392 00325518 น.ส.  อุมาริน   โฉมทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13852 498393 00326332 นาง  กิตติยา   ผดุงตนัติพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13853 498394 00325586 น.ส.  จุฬาลกัษณ์   สุทธิเกิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13854 498395 00327465 น.ส.  ขจิตฐา   สจัจมาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13855 498396 00324530 น.ส.  นฤมล   บุญธรรม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13856 498397 00327110 น.ส.  นิชนนัท ์  บุญอนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13857 498398 00326328 นาย  จอมใจ   เสวตวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13858 498399 00326150 นาย  สุวจัชยั   บุญสาํราญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13859 498400 00327724 นาย  ชุมพล   ถนนทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13860 498401 00326037 น.ส.  ปริศดา   รืนกลิน สาํนกังานใหญ่

13861 498402 00325631 นาย  พิสิษฐ ์  เพชรสวา่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

13862 498403 00337062 นาย  วชัระ   วงศม์ะเกลือเก่า กฟฉ.3 นครราชสีมา

13863 498404 00325831 นาย  เจษฎาพร   ไชยอษัฎาพร กฟต.3 ยะลา

13864 498405 00326528 นาย  ปวิณ   อาแว กฟต.3 ยะลา

13865 498408 00328766 นาย  พฒัณา   เวชรังษี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13866 498409 00325459 น.ส.  ณฏัฐ์นิภา   ภาคภูมิ สาํนกังานใหญ่

13867 498410 00325231 นาย  สิทธิพร   เชือทองฮวั สาํนกังานใหญ่

13868 498411 00325677 น.ส.  กฤติกา   ทดัเทียมรมย์ สาํนกังานใหญ่

13869 498414 00324162 นาย  ณฐัพล   วชัรธญัญทิพย์ สาํนกังานใหญ่

13870 498415 00326782 นาง  ดุจแข   สวา่งแสง สาํนกังานใหญ่

13871 498416 00336511 น.ส.  กานติมน   อาํพนัธ์ทอง สาํนกังานใหญ่

13872 498417 00326778 นาย  ธชัชยั   จรุงธนะกิจ สาํนกังานใหญ่

13873 498418 00325590 นาง  ดาวใจ   ชยัคงสถิตย์ กฟน.3 ลพบุรี

13874 498420 00329699 นาย  ฉลองชยั   สายสระนอ้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

13875 498421 00330492 นาย  อิบรอเฮม   เจะหะ กฟต.3 ยะลา
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13876 498422 00328152 น.ส.  ญาดา   ประเสริฐวงษ์ สาํนกังานใหญ่

13877 498423 00327201 นาย  สิรโรจน์   ใจขาน กฟฉ.1 อุดรธานี

13878 498424 00327265 นาย  พงศธ์ร   เศรษฐจนัทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

13879 498425 00328825 นาย  ภาคภูมิ   สุดแสง สาํนกังานใหญ่

13880 498426 00326041 นาย  ชนมจิ์ระ   ใจกลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

13881 498427 00326728 นาย  พงคศ์กัดิ   เจย้ทองศรี กฟน.1 เชียงใหม่

13882 498429 00325772 นาย  ชูศกัดิ   สุขเสถียรวฒันา สาํนกังานใหญ่

13883 498430 00338581 นาย  นนัทพงศ ์  พรหมายน สาํนกังานใหญ่

13884 498431 00328148 วา่ที ร.ต.  กรกช   ทิพยเลิศ สาํนกังานใหญ่

13885 498432 00326669 นาย  เจริญวิทย ์  เลาวเลิศ สาํนกังานใหญ่

13886 498433 00324544 น.ส.  ติราพร   ภู่อิม สาํนกังานใหญ่

13887 498435 00326891 น.ส.  ปณิธิ   มากซุง สาํนกังานใหญ่

13888 498436 00326287 น.ส.  สุกญัญา   สุดดี กฟน.1 เชียงใหม่

13889 498437 00326273 น.ส.  นุชกานต ์  อนวชัมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

13890 498438 00343574 น.ส.  ดลหทยั   นิลธาํรงค์ สาํนกังานใหญ่

13891 498439 00326023 น.ส.  ศุทธาสินี   สนิททรัพย์ สาํนกังานใหญ่

13892 498440 00327142 น.ส.  จิรารัตน์   นุภาพ กฟน.1 เชียงใหม่

13893 498441 00328093 น.ส.  สาริณี   ขนุออ้ย กฟน.1 เชียงใหม่

13894 498442 00327851 นาย  สมศกัดิ   อรจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13895 498444 00339000 นาย  นิรัตติสยั   ไชยเมืองมูล กฟน.1 เชียงใหม่

13896 498446 00328170 น.ส.  นิตยา   แกว้นอ้ย กฟน.1 เชียงใหม่

13897 498447 00328334 นาย  วิรัตน์   วฒันากร สาํนกังานใหญ่

13898 498448 00329253 น.ส.  ศศิพิมล   วงคพ์ะมิตร กฟน.1 เชียงใหม่

13899 498449 00336048 นาย  วชัรินทร์   จนัทรบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

13900 498450 00328398 น.ส.  ปราลี   บูรณะโสภณ สาํนกังานใหญ่
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13901 498451 00326019 น.ส.  อารีย ์  พูลกลิน กฟก.3 นครปฐม

13902 498452 00326005 น.ส.  สมทิชา   พานิชย์ สาํนกังานใหญ่

13903 498453 00327665 นาย  สุทธวิทย ์  สินธนา กฟต.3 ยะลา

13904 498454 00326091 นาง  พรพรรณ   พิภพไชยาสิทธิ สาํนกังานใหญ่

13905 498455 00331957 นาย  ธีรภทัร   แสงเพชร สาํนกังานใหญ่

13906 498456 00338381 นาย  นฤพล   เครือเชา้ สาํนกังานใหญ่

13907 498457 00326841 นาง  ธนิกอร   ขจรวงศว์ฒันา สาํนกังานใหญ่

13908 498458 00326950 นาย  ชยัยเสน   อุ่นจิตติ สาํนกังานใหญ่

13909 498460 00329708 นาย  ศุภวชิญ ์  ศรีชืนอารมย์ กฟก.2 ชลบุรี

13910 498461 00328861 นาย  จิรภทัร   แช่มสาคร กฟก.3 นครปฐม

13911 498462 00327233 นาย  รณชยั   เขม็เพช็ร กฟก.3 นครปฐม

13912 498463 00327447 นาย  ปรมะ   จาํลองราษฎร์ สาํนกังานใหญ่

13913 498464 00328625 นาย  กมล   กายะสุต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13914 498465 00327556 นาย  ไตรทิพย ์  ประกอบกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

13915 498469 00333490 นาย  สิทธิชยั   สมชม กฟฉ.3 นครราชสีมา

13916 498470 00330997 นาย  ธชัชยั   เร็วการ กฟน.1 เชียงใหม่

13917 498471 00327847 น.ส.  พชัราพร   บุษบรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

13918 498472 00356151 น.ส.  ศิวพร   วิธุรวานิชย์ กฟน.1 เชียงใหม่

13919 498473 00326982 น.ส.  พิมพป์ระภา   ประจงกิจ สาํนกังานใหญ่

13920 498474 00336620 น.ส.  เทพรัตน์   สว่างศรี กฟก.3 นครปฐม

13921 498475 00336311 นาง  ประภาวดี   ธนฤกษช์ยั กฟก.3 นครปฐม

13922 498476 00331802 น.ส.  หทยั   กลา้แขง็ กฟก.1 อยธุยา

13923 498477 00331111 นาย  ประเทศ   ศรีพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13924 498478 00328366 นาย  กฤติน   สุทธิชยัโชติ สาํนกังานใหญ่

13925 498479 00333640 น.ส.  วิภาพร   โพธารุ่งโรจน์ สาํนกังานใหญ่
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13926 498480 00328661 นาย  นิทศัน์   แกว้ศรี กฟต.3 ยะลา

13927 498481 00336470 น.ส.  นิโลบล   รอดบุญ สาํนกังานใหญ่

13928 498482 00326582 น.ส.  วีราภรณ์   ทรัพยบ์ุญ สาํนกังานใหญ่

13929 498483 00344166 น.ส.  รืนกมล   ทองอู๋ สาํนกังานใหญ่

13930 498484 00327215 นาย  ณฐัพล   ยนัตพร สาํนกังานใหญ่

13931 498485 00341227 น.ส.  โศภิษฐา   รักชืน กฟต.1 เพชรบุรี

13932 498486 00331375 นาง  เบญจมาภรณ์   ม่วงลาย กฟก.2 ชลบุรี

13933 498487 00327706 นาย  ทรงพล   อยูยื่นยง กฟก.2 ชลบุรี

13934 498488 00328061 นาย  วิศรุต   ชาํนิสมัพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

13935 498489 00330347 นาย  พงษศิ์ริ   อรุณพานิชเลิศ กฟก.2 ชลบุรี

13936 498490 00327924 นาง  ธิดารัตน์   สุขเกษม กฟก.2 ชลบุรี

13937 498491 00330056 น.ส.  จารุณี   เสมจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

13938 498492 00328643 น.ส.  ศิรภสัสร   เลิศมงคล กฟก.2 ชลบุรี

13939 498493 00434185 น.ส.  ชนกพรรณ   ศิริคาํ กฟก.2 ชลบุรี

13940 498495 00336993 นาย  เอกรัตน์   แกว้วลิยั กฟก.2 ชลบุรี

13941 498496 00334082 น.ส.  ดวงดาว   ชิดชอบ กฟก.2 ชลบุรี

13942 498497 00329603 น.ส.  ศุจีมนสั   ปินทอง สาํนกังานใหญ่

13943 498498 00348883 นาง  พทัธ์ธิดา   พรหมายน สาํนกังานใหญ่

13944 498499 00326346 นาง  นนัทกา   รอดบุญมี สาํนกังานใหญ่

13945 498500 00327083 น.ส.  ขวญัเรือน   วงษไ์ทย สาํนกังานใหญ่

13946 498501 00333672 นาย  ธีรภทัร   โภคนิภา สาํนกังานใหญ่

13947 498502 00327451 นาย  ชชัชยั   ภูมิธรรมรัตน์ กฟต.3 ยะลา

13948 498503 00419759 น.ส.  นุชนาถ   มนัศรี สาํนกังานใหญ่

13949 498506 00330892 นาย  ภูวดล   ครุฑจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

13950 498507 00328057 นาย  พิทยา   อาจวิชยั กฟก.2 ชลบุรี
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13951 498508 00330115 นาย  ประภาส   จูมเกตุ กฟก.2 ชลบุรี

13952 498509 00335642 นาย  ณฐัภทัร์   คลา้ยยวงทอง กฟก.2 ชลบุรี

13953 498510 00331943 นาย  นิธิทศัน์   คาํสิงหา กฟก.2 ชลบุรี

13954 498511 00332771 นาย  เอกชยั   ศิลสุทธิ กฟก.2 ชลบุรี

13955 498513 00327792 น.ส.  สุชีวา   ลีวิทยา สาํนกังานใหญ่

13956 498515 00327497 นาย  นิพนัธ์   ประทุมวงษ์ สาํนกังานใหญ่

13957 498516 00325754 นาย  กนัตพ์ิพฒัน์   ซือสตัย์ สาํนกังานใหญ่

13958 498517 00325768 นาย  ชญัญญ์าณ์เอก   ศรีธิโอวาท สาํนกังานใหญ่

13959 498518 00325704 นาย  จตุพล   ศิริแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

13960 498519 00333836 นาย  ฉตัรบดินทร์   กลินศรีสุข สาํนกังานใหญ่

13961 498520 00325718 นาย  ชุณหวิทย ์  คนัศร สาํนกังานใหญ่

13962 498521 00325681 นาย  ธราธิป   คาํลือ สาํนกังานใหญ่

13963 498522 00325695 นาย  ปริญญา   คนัทรง กฟน.2 พิษณุโลก

13964 498523 00325740 นาย  พนิชไชย   บุญจริง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

13965 498524 00326196 นาย  ภทัรพงศ ์  ผอ่งพนัธ์ุงาม สาํนกังานใหญ่

13966 498525 00325736 นาย  ยศธร   สิทธิเลาะ กฟฉ.1 อุดรธานี

13967 498528 00330929 นาย  มาโนช   แช่มเชือ สาํนกังานใหญ่

13968 498529 00334919 วา่ที ร.ต.  จิรพจน์   สุขสวสัดิวงศ กฟน.3 ลพบุรี

13969 498530 00327574 นาย  ธนากร   เพญ็ทอง สาํนกังานใหญ่

13970 498531 00333036 นาย  เทพกมล   กลินเลก็ กฟต.1 เพชรบุรี

13971 498532 00328166 นาย  ธนากร   จุฑามณี สาํนกังานใหญ่

13972 498533 00327033 นาย  อณณัตชยั   พงศถ์าวรสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

13973 498535 00327679 นาย  วรวสั   อุไรสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

13974 498537 00325045 นาย  กฤติพร   หนูวุน่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13975 498538 00324871 นาย  กิตติกุล   วงศป์ระสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่
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13976 498539 00324712 นาย  กิตติพงษ ์  บุญเรือง กฟก.1 อยธุยา

13977 498540 00324980 นาย  เกริกฤทธิ   ไทยกรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

13978 498541 00324962 นาย  คธาวฒิุ   สุดกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

13979 498542 00325027 นาย  คุณาวฒิุ   สุนา กฟก.3 นครปฐม

13980 498543 00325140 นาย  จกัรพงษ ์  ส่วนบุญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

13981 498544 00327324 น.ส.  ฐานภา   มุ่งการงาน สาํนกังานใหญ่

13982 498545 00324958 นาย  จารุวิทย ์  สมศรี กฟน.1 เชียงใหม่

13983 498546 00325009 นาย  จิรวฒัน์   บุญพร้อม กฟก.3 นครปฐม

13984 498547 00325095 นาย  ดาํรงศกัดิ   ธนูศร กฟน.3 ลพบุรี

13985 498548 00324671 นาย  เตมีย ์  บุญถนอม กฟก.3 นครปฐม

13986 498549 00325122 นาย  ทนงศกัดิ   ศรีบาํรุง กฟฉ.3 นครราชสีมา

13987 498550 00324685 นาย  ธนวทิย ์  อุดมสิทธิพงษ์ กฟน.2 พิษณุโลก

13988 498551 00325081 นาย  ธีระยทุธ   พาอ่อนตา สาํนกังานใหญ่

13989 498552 00324794 นาย  นริศร   ณรงคเ์ดชา กฟก.1 อยธุยา

13990 498553 00325077 นาย  นฐัพล   พิละมาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

13991 498554 00359313 นาย  ศราวฒิุ   รัตนเศวตสรรค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13992 498555 00333581 นาย  ธราดล   ยอดไสว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

13993 498556 00328116 น.ส.  องัคว์รา   เทศกาล กฟน.2 พิษณุโลก

13994 498558 00327897 นาย  ภานุพงค ์  เจนสุริยะกุล กฟก.3 นครปฐม

13995 498559 00334191 นาย  ศุภโชค   เรืองอร่าม กฟต.1 เพชรบุรี

13996 498562 00331420 นาย  ชาคริต   งามศรีขาํ กฟน.3 ลพบุรี

13997 498563 00371064 น.ส.  ฐานกุล   สุวรรณมณี กฟต.3 ยะลา

13998 498564 00324944 นาย  บญัชา   บุญสาํราญ กฟฉ.1 อุดรธานี

13999 498565 00325104 นาย  ปฏิภาณ   จินะธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

14000 498566 00324994 นาย  ปุญสิทธิ   ไชยแสง กฟก.2 ชลบุรี
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14001 498567 00325213 นาย  พงษพ์ฒัน์   สินธุจรัญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14002 498568 00325059 นาย  ภทัรพรหม   ศรีทอง กฟน.2 พิษณุโลก

14003 498569 00325386 นาย  ภานุวฒัน์   จาระณะ กฟน.1 เชียงใหม่

14004 498570 00325136 นาย  มงคลชยั   ทองเปียม กฟฉ.1 อุดรธานี

14005 498571 00326637 นาย  รติ   เรืองวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

14006 498573 00325154 นาย  วสนัต ์  มะรังษี กฟก.3 นครปฐม

14007 498574 00324867 นาย  วชัรวีร์   อรรถอนนัต์ กฟก.3 นครปฐม

14008 498575 00325209 นาย  วิสิทธิ   เริมรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14009 498576 00324803 นาย  วีระยทุธ   อภิรมยานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14010 498577 00324730 นาย  ศรายธุ   วารี กฟฉ.3 นครราชสีมา

14011 498578 00324817 นาย  สถาพร   ทิมจิตร กฟต.1 เพชรบุรี

14012 498579 00325390 นาย  สราวธุ   คณาศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

14013 498581 00325118 นาย  เอกพร   เนียมหอม กฟก.1 อยธุยา

14014 498582 00324976 นาย  เอกราช   สียางนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

14015 498583 00336107 น.ส.  วนัวิสาข ์  เจิงกลินจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

14016 498584 00325063 นาย  จิรวฒิุ   คมัภีระ กฟก.2 ชลบุรี

14017 498586 00324744 นาย  กนกพล   จนัทร์ดี กฟต.1 เพชรบุรี

14018 498587 00324885 นาย  วรุต   วงษอิ์นทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

14019 498588 00324835 นาย  สรรพสิทธิ   บุญโชติ กฟก.2 ชลบุรี

14020 498589 00327338 นาย  นวพล   อุดคาํเทียง กฟฉ.1 อุดรธานี

14021 498590 00325186 นาย  วชัรินทร์   คาํนอ้ย กฟน.2 พิษณุโลก

14022 498591 00324780 นาย  ณฐพงศ ์  พูลสวน กฟต.1 เพชรบุรี

14023 498592 00324926 นาย  พงษธ์ร   หลานสนั กฟต.3 ยะลา

14024 498593 00324912 นาย  อนุพงษ ์  เชือสง่า กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14025 498594 00326978 นาย  ธนวฒิุ   พุ่มมาก กฟต.3 ยะลา
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14026 498595 00324899 นาย  ศุภชยั   เถาอนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14027 498596 00324908 นาย  พงษพ์ฒัน์   พุทธมาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14028 498597 00324708 นาย  อนุดิษฐ์   ศรีวิไล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14029 498598 00324853 นาย  สมพร   อุเทน กฟต.3 ยะลา

14030 498599 00324726 นาย  อรรถพล   พิชญะกานต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14031 498600 00325172 นาย  พิทกัษภู์มิ   ยาที กฟน.1 เชียงใหม่

14032 498601 00324849 นาย  จกัรพนัธ์   งามเถือน กฟฉ.3 นครราชสีมา

14033 498602 00324758 นาย  ภุมเรศน์   คาํหมู่ กฟน.3 ลพบุรี

14034 498603 00324776 นาย  ธีรศกัดิ   ลงักาพิศาลพงษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

14035 498604 00325031 นาย  ยทุธการ   ไชยแสงราช กฟน.3 ลพบุรี

14036 498605 00325722 นาย  ปราเมศ   ศรีเสวตร์ กฟต.1 เพชรบุรี

14037 498606 00325168 นาย  สิริวฒัน์   ไตรยงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14038 498607 00327942 นาย  สูติกาญจน์   จาํปาวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

14039 498608 00324762 นาย  วสนัต ์  ปุ้ยไชยสอน กฟน.2 พิษณุโลก

14040 498609 00333022 นาย  อาดิล   อาแวบือซา กฟต.3 ยะลา

14041 498610 00327629 น.ส.  พลอยฐิตา   ไชยาธนาเสถียร สาํนกังานใหญ่

14042 498612 00336466 นาย  สุเชษฐ์   เอียมตระกูล กฟก.2 ชลบุรี

14043 498613 00328239 นาย  จาํรัส   คาํศิริ สาํนกังานใหญ่

14044 498614 00327592 น.ส.  ชลชินี   ชลาสินธ์ุ กฟน.3 ลพบุรี

14045 498615 00331666 น.ส.  ธญัธิดา   ทองเกิด สาํนกังานใหญ่

14046 498616 00328025 น.ส.  วรรณิสา   จุณณะปิยะ สาํนกังานใหญ่

14047 498617 00327392 วา่ที ร.ต.  วีรภทัร   ณ พทัลุง สาํนกังานใหญ่

14048 498618 00328475 น.ส.  ณฏัฐกา   รุทระวณิช สาํนกังานใหญ่

14049 498619 00329376 นาย  หฤษฏ ์  ทองรัตน์ กฟต.3 ยะลา

14050 498620 00341681 นาง  ทศันี   หมวกสกุล กฟต.3 ยะลา
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14051 498621 00335933 น.ส.  ปรารถนา   คงนาค สาํนกังานใหญ่

14052 498622 00344170 นาง  ปฏิญญา   นิยมกูล สาํนกังานใหญ่

14053 498623 00333109 น.ส.  ศิปาง   ชยัสุรสีห์ สาํนกังานใหญ่

14054 498624 00332258 นาย  ชยัเดช   เหรียญจือ กฟต.1 เพชรบุรี

14055 498625 00386516 นาย  อาสาฬห์   เฮ็งมี กฟต.1 เพชรบุรี

14056 498626 00328702 นาง  อจัฉรียา   ภวงัคะนนัท์ กฟต.1 เพชรบุรี

14057 498628 00333868 นาง  รสสุคนธ์   เพง็ทะลุง กฟต.1 เพชรบุรี

14058 498629 00331157 น.ส.  พิไลวรรณ   หรินทรานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

14059 498630 00331816 นาย  พีระยศ   วงษสุ์วรรณ สาํนกังานใหญ่

14060 498631 00330260 น.ส.  ธิรดา   สามศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14061 498632 00331975 นาย  สาธิต   พยคัฆวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

14062 498633 00330256 นาง  ปนดัดา   ชาติสมร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14063 498635 00328257 น.ส.  ภาวินี   ตงัศรีไพร สาํนกังานใหญ่

14064 498636 00327910 วา่ที ร.ต.  ก่อสกุล   พรตรีสตัย์ สาํนกังานใหญ่

14065 498637 00327588 น.ส.  ฐิตาภรณ์   เอกเอียม สาํนกังานใหญ่

14066 498638 00332303 นาย  อรรถพล   วฒันสาครกุล สาํนกังานใหญ่

14067 498639 00327992 วา่ที ร.ต.  สกล   สงัขะกูล กฟต.3 ยะลา

14068 498640 00328007 นาย  นวพงศ ์  นุตาดี สาํนกังานใหญ่

14069 498641 00332294 น.ส.  ชุติมณฑน์   ศรีสิงห์ สาํนกังานใหญ่

14070 498642 00349275 น.ส.  อุษา   เตน็ปักษี กฟฉ.3 นครราชสีมา

14071 498643 00327560 นาย  ณฐันยั   ใชบ้างยาง สาํนกังานใหญ่

14072 498644 00330606 น.ส.  พิม   ปานจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

14073 498645 00331575 น.ส.  ธวลัรัชช ์  ปัญจสิริเลิศ สาํนกังานใหญ่

14074 498646 00336307 น.ส.  อลิสา   เรืองเดช สาํนกังานใหญ่

14075 498647 00337149 น.ส.  พาณิภคั   ทิพยเ์ทียงแท้ สาํนกังานใหญ่
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14076 498648 00328075 นาย  ณฐัวฒิุ   พ่วงลา กฟก.3 นครปฐม

14077 498649 00328120 นาย  โยธิน   สุวรรณมยั กฟก.3 นครปฐม

14078 498650 00333313 นาย  อาจณรงค ์  เงินพูลศิริ กฟก.3 นครปฐม

14079 498651 00327833 นาย  กิตติพงศ ์  ทองสมบูรณ์ กฟก.3 นครปฐม

14080 498652 00340308 นาย  จกัรพนัธ์   จนัทร์เพญ็ กฟก.3 นครปฐม

14081 498653 00337171 นาง  อรวรรณ   บวัทอง กฟก.3 นครปฐม

14082 498654 00332321 น.ส.  ชลธิชา   ศรีประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

14083 498655 00330351 นาง  พจนีย ์  เอเซ็มบา กฟก.3 นครปฐม

14084 498656 00330197 น.ส.  ชชัชญาภคั   ทบัยาง กฟก.3 นครปฐม

14085 498657 00342087 น.ส.  จุฑาวดี   จนัทนะ กฟน.3 ลพบุรี

14086 498658 00421671 นาย  ธีร์รัฐ   วรเลิศธญัรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

14087 498659 00328966 นาย  ณฐพชัร์   ปานนวม กฟน.3 ลพบุรี

14088 498660 00328516 นาย  ธราพงษ ์  ฉิมพาลี กฟต.1 เพชรบุรี

14089 498661 00333195 นาย  จีรวฒัน์   เกลด็ประทุม กฟน.3 ลพบุรี

14090 498662 00330729 นาย  ธีระวิทย ์  ทรงเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

14091 498663 00335765 น.ส.  ณภชัช   ชาตรูประชีวิน สาํนกังานใหญ่

14092 498665 00331311 นาย  วฒิุชยั   อินสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

14093 498666 00357470 นาย  ธีรพงศ ์  แพทยรั์งษี กฟก.2 ชลบุรี

14094 498667 00329176 น.ส.  อารยา   อินทีวร กฟก.2 ชลบุรี

14095 498668 00329853 น.ส.  อรอุมา   แกว้นวล กฟก.2 ชลบุรี

14096 498669 00335147 นาย  กฤษนนัท ์  ศิริปิยะวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

14097 498670 00333486 น.ส.  ณฐัรดา   ศิริมาลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14098 498671 00335183 นาง  จินตนา   โชตินฤมล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14099 498672 00329003 นาย  ทศวรรษ   ไชยศรีษะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14100 498673 00331161 นาย  เอกพิทกัษ ์  ทองสุทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14101 498675 00330715 นาย  เฉลิมศกัดิ   แพงบุดดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14102 498676 00330206 น.ส.  สิรินุช   ภกัดีสงคราม กฟก.2 ชลบุรี

14103 498678 00331098 นาง  ภทัทิรา   โหมดเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

14104 498679 00329635 น.ส.  ธนนนัท ์  สิงห์ดารา กฟฉ.3 นครราชสีมา

14105 498680 00328657 น.ส.  นดัดา   วิรัลห์เวชยนัต์ กฟน.3 ลพบุรี

14106 498681 00330183 น.ส.  สิริวรรณ   สุรโยธี กฟฉ.3 นครราชสีมา

14107 498682 00329580 น.ส.  กลัยสุ์ดา   สอาดเอียม กฟฉ.3 นครราชสีมา

14108 498683 00329112 นาง  จุฬีพร   พวงเงิน สาํนกังานใหญ่

14109 498684 00326623 นาย  ชยัวสัส์   ทองภูบาล กฟฉ.3 นครราชสีมา

14110 498685 00328043 น.ส.  กานตก์มล   จาํนวน สาํนกังานใหญ่

14111 498687 00337244 นาย  จกัรรัตน์   ลอยนอก กฟก.2 ชลบุรี

14112 498688 00332799 นาย  สราเดช   กลดัทอง กฟก.2 ชลบุรี

14113 498689 00332412 น.ส.  ทิพยาภรณ์   พงษรั์ตน์ กฟก.2 ชลบุรี

14114 498690 00332371 นาย  ศิวชั   ยนพิมาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

14115 498691 00337608 นาย  วฒิุศกัดิ   แทบทา้ว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14116 498692 00331034 นาย  เรวตัร   อศัวรางกูร สาํนกังานใหญ่

14117 498693 00358426 นาง  ภาสิริ   พวัพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

14118 498694 00344689 น.ส.  พลอยนภสั   กลินสุหร่าย กฟก.2 ชลบุรี

14119 498695 00328425 น.ส.  ลลัน์ชยา   จิตรชยัธีร์กุล กฟก.2 ชลบุรี

14120 498696 00341586 นาย  อิศร์พล   พยคัฆพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

14121 498698 00329449 นาย  ภูวชัร   พงษศ์รี สาํนกังานใหญ่

14122 498699 00336357 นาย  คทายทุธ์   แสงยพิุนรัตน์ กฟน.2 พิษณุโลก

14123 498700 00328889 น.ส.  สิรวิชญ ์  ฉายอรุณ สาํนกังานใหญ่

14124 498701 00332149 นาย  กฤติเดช   เกษอาสา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14125 498702 00329976 นาย  พิชาณณัฒ ์  บุญจวง กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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14126 498703 00330965 นาย  จานุวฒัน์   นดัสูงวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

14127 498704 00329035 นาง  ภกัตร์นรินทร์   บุญยะทิม สาํนกังานใหญ่

14128 498705 00335515 น.ส.  อนุกรณ์   บุญนูญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14129 498706 00339719 นาย  กิตติภทัร   จาติเกตุ สาํนกังานใหญ่

14130 498707 00328916 นาย  ปรีดิกลัป์   ปลืมกมลา กฟต.3 ยะลา

14131 498708 00330656 นาย  ธนรักษ ์  สิงห์แกว้ กฟต.3 ยะลา

14132 498709 00333472 นาย  กิตติพงศ ์  คงเขียด กฟต.3 ยะลา

14133 498710 00333204 นาย  อบัดุลเลาะ   มามุ กฟต.3 ยะลา

14134 498711 00336157 นาย  วินยั   ขุย้ยนิ กฟต.3 ยะลา

14135 498712 00332735 นาย  สรายทุธ   จุลจินดา กฟต.3 ยะลา

14136 498713 00330501 น.ส.  ถลชันนัท ์  อนุตรกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

14137 498714 00360007 นาง  กญัจน์ธนตั   ศรีมิตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

14138 498715 00329885 นาย  พงศพิ์ชาญ   สจัจขจรกิตติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14139 498716 00333763 นาย  ศราวฒิุ   นากกระแสร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14140 498717 00330238 น.ส.  สุภารัต   ชยัอาํนาจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14141 498718 00333927 น.ส.  อจัฉรา   บุญเตง็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14142 498719 00331084 น.ส.  กญัญมน   จตัุรงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14143 498720 00335456 นาย  ชยพล   ชาดิษฐ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14144 498721 00336084 นาย  นพพล   เพชรประไพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14145 498722 00330006 นาย  สุประวติั   พิพฒัน์วีระกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14146 498723 00330365 นาย  ณรงคศ์กัดิ   เกียรติสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

14147 498724 00335460 น.ส.  ภาวินีย ์  คาํสี กฟฉ.3 นครราชสีมา

14148 498725 00332135 นาง  เอมอร   มณีทพั กฟฉ.3 นครราชสีมา

14149 498726 00329194 วา่ทีร้อยตรีหญิง  สุนิษา   ทนกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

14150 498727 00329362 น.ส.  ณฐัมณฑน์   นาทองคาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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14151 498728 00335260 นาย  สุริยา   อยูสุ่ขศรี กฟก.2 ชลบุรี

14152 498729 00340835 สิบเอก  พงษศ์กัดิ   ปลาตุย้ กฟน.2 พิษณุโลก

14153 498730 00357698 นาย  กฤติเดช   พลโนนงิว กฟก.1 อยธุยา

14154 498731 00334028 น.ส.  วิมลจิตร   คิดสร้าง กฟก.1 อยธุยา

14155 498732 00332480 น.ส.  ปาริตา   คาํพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

14156 498733 00342146 น.ส.  อรปรียะนนัทิ   เหมือนมี สาํนกังานใหญ่

14157 498734 00342669 นาย  ศราวธุ   แกว้คง กฟก.1 อยธุยา

14158 498735 00335242 น.ส.  อรวลี   ผอ่งแผว้ กฟก.1 อยธุยา

14159 498736 00330460 น.ส.  เสาวลกัษณ์   สนัติตรานนท์ กฟก.1 อยธุยา

14160 498737 00339191 นาง  พทัราพา   สถาพร กฟก.1 อยธุยา

14161 498738 00338672 น.ส.  อรรถพร   สายทอง กฟก.1 อยธุยา

14162 498739 00333177 น.ส.  วรนุช   มาสุข กฟก.1 อยธุยา

14163 498740 00332862 นาย  วฒิุชยั   วฒิุกิตติวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

14164 498741 00332876 นาย  จาํเนียน   โพธิศรี กฟก.1 อยธุยา

14165 498742 00335206 นาย  กฤษฏางค ์  ช่างเหลก็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14166 498743 00332121 น.ส.  ปลืมจิตร์   ถินขาว สาํนกังานใหญ่

14167 498744 00337135 น.ส.  แคทรียา   จารณะ กฟน.1 เชียงใหม่

14168 498745 00329980 นาย  ณฐั   นะนุ่น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14169 498746 00392705 นาย  ทวิพล   ชีวะเสรีชล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14170 498747 00331002 น.ส.  จินดา   ศิริกุลชยักิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14171 498748 00329730 น.ส.  กนิษฐริน   จิโนวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14172 498749 00332812 น.ส.  อจัจริยา   ส่งแสง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14173 498750 00331416 นาง  ยศยา   คงเรือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14174 498751 00331789 น.ส.  อรษา   ศกัดิสง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14175 498752 00333713 นาง  ปิยะวรรณ   จดแตง กฟก.2 ชลบุรี
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14176 498753 00339905 นาย  ภูมิภทัร์   วงัสว่าง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14177 498754 00329744 นาย  วิทวสั   ทองตนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14178 498756 00330060 น.ส.  มณัฑณา   ตรีพงษพ์นัธ์ สาํนกังานใหญ่

14179 498757 00329558 นาย  นนท ์  สุจริตธนารักษ์ สาํนกังานใหญ่

14180 498759 00339600 นาย  พรศกัดิ   คาํราพิช กฟน.1 เชียงใหม่

14181 498760 00330733 นาย  ชูเกียรติ   คาํแสน กฟน.1 เชียงใหม่

14182 498761 00340394 นาย  ณฏัฐพงษ ์  เขียวอุบล กฟน.1 เชียงใหม่

14183 498762 00334941 นาย  กิตตินนัต ์  วริิยะ กฟน.1 เชียงใหม่

14184 498763 00332212 นาย  เทอดพงษ ์  มงัมูล กฟน.1 เชียงใหม่

14185 498764 00330747 นาย  เกรียงไกร   เชือมชิต กฟน.1 เชียงใหม่

14186 498765 00334119 นาย  วรากร   กิติเดช กฟน.1 เชียงใหม่

14187 498766 00337212 นาย  ณฐัพล   รัตนาวิน กฟน.1 เชียงใหม่

14188 498767 00335529 นาย  โชคชยั   นิยมโชค กฟน.1 เชียงใหม่

14189 498775 00340849 นาย  ศุภณฐั   ปุญญพฒัน์ชยักุล กฟน.3 ลพบุรี

14190 498776 00340635 นาย  กิตติศกัดิ   ร้อยแสนศึก กฟน.3 ลพบุรี

14191 498777 00332694 นาย  กิตติณฎัฐ์   ศรีสุข กฟน.3 ลพบุรี

14192 498778 00334032 นาย  พงศธ์นสัม ์  มีโต กฟน.3 ลพบุรี

14193 498779 00339991 นาย  พิสิฐ   แยปอง กฟน.3 ลพบุรี

14194 498780 00336852 นาย  กานตพงศ ์  นิยมะจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

14195 498781 00335165 นาย  ภาณุมาศ   จ่าเชิญ กฟน.3 ลพบุรี

14196 498782 00332626 นาย  อรรณพ   แผน่ทอง กฟน.3 ลพบุรี

14197 498783 00335197 นาย  กิตจาพงศ ์  แผงสุข กฟต.1 เพชรบุรี

14198 498784 00336402 นาย  อานนท ์  รอดศรี กฟก.2 ชลบุรี

14199 498785 00334173 นาย  สิทธิไชย   พฒันาสกั กฟต.1 เพชรบุรี

14200 498786 00334169 นาย  ยืนยง   นิลงาม กฟต.1 เพชรบุรี
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14201 498787 00331270 นาย  วิทวสั   หมู่คุ่ย กฟต.1 เพชรบุรี

14202 498788 00339569 นาย  พฒันาย ุ  คลา้ยพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

14203 498789 00331284 นาย  พงศพ์ฒัน์   คงสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

14204 498790 00333327 นาย  วชัระ   นิไชยโยค กฟต.1 เพชรบุรี

14205 498791 00335288 นาย  พุฒิพงศ ์  พ่วงลาโพธิ กฟต.1 เพชรบุรี

14206 498792 00341281 นาย  นราธิป   ศรีเพลินสุข กฟต.1 เพชรบุรี

14207 498793 00344861 นาย  วงศธร   สามารถ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14208 498794 00337985 นาย  ณฐักานต ์  เกษบุรมณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14209 498795 00332717 นาย  ศรัญ ู   เจา้ฝัน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14210 498796 00335351 นาย  ศุภกานต ์  ปรีชา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14211 498797 00336711 นาย  สิทธิโชค   มณีฉาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14212 498798 00331357 นาย  วิภูสิทธิ   ภู่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14213 498799 00331775 นาย  ณฐัรณ   ชาติเนย้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14214 498800 00331307 นาย  ธนพล   พินิจสกุล กฟต.3 ยะลา

14215 498801 00338240 นาย  วชรกร   ฉายพงษ์ กฟต.3 ยะลา

14216 498802 00333963 นาย  ณฐัพล   บุญสนิท กฟต.3 ยะลา

14217 498803 00345499 นาย  ภูธิป   หนูทอง กฟต.3 ยะลา

14218 498804 00336666 นาย  สุรพงษ ์  ทองท่า กฟต.3 ยะลา

14219 498805 00341372 นาย  ฉลองเกียรติ   ชนะสงคราม กฟต.3 ยะลา

14220 498806 00335129 นาย  พงษพ์ฒัน์   คงพรหม กฟต.3 ยะลา

14221 498807 00348924 นาย  พฒัน์ณฐั   บุษบงค์ กฟต.3 ยะลา

14222 498808 00332971 นาย  วิษณุกร   แสนชน กฟฉ.1 อุดรธานี

14223 498809 00337521 นาย  ณฐัพงษ ์  ดนตรีรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14224 498810 00331448 นาย  ณรงคเ์ดช   สุจนัทร์ศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

14225 498811 00331761 นาย  อลงกรณ์   ศรีปัญญา กฟฉ.1 อุดรธานี
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14226 498812 00333777 นาย  กิตติภูมิ   คงคาชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

14227 498813 00338345 นาย  คมกริช   คาํภูษา กฟฉ.1 อุดรธานี

14228 498814 00337662 นาย  เจษฎา   แสนปัญญา กฟฉ.1 อุดรธานี

14229 498815 00335042 นาย  สุทธินนัท ์  ตนัตะสุทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

14230 498816 00344784 นาย  อาทร   อินทร์เลียง กฟฉ.1 อุดรธานี

14231 498817 00338927 นาย  พิชิต   ตองกระ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14232 498818 00333222 นาย  นนัทนนัท ์  พิลามาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14233 498819 00331175 นาย  พนากร   พวงจาํปา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14234 498820 00346627 นาย  จิตติ   พนัธุโพธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14235 498821 00327738 นาย  ศดิศร   ปัจจยัโค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14236 498822 00335656 นาย  ยทุธนา   รูปคม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14237 498823 00391727 นาย  สมคิด   สิถินวนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14238 498824 00338745 นาย  วิศิษฏ ์  บนกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

14239 498825 00342350 นาย  อุกฤษฎ   จีบจอหอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14240 498826 00340194 นาย  ภควตั   แกว้สุ่ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

14241 498827 00330610 นาย  สรรัตน์   ถนอมดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

14242 498828 00370022 นาย  วิทวสั   กางทาสี กฟฉ.3 นครราชสีมา

14243 498829 00346827 นาย  วิริยะ   สมัมาชีพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14244 498830 00346081 นาย  นิรุทธ์ชวกร   ธวชักุลรจนนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14245 498831 00336002 นาย  รณยทุธ   ลามะไหย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14246 498832 00340099 นาย  สมคิด   โยธา กฟก.2 ชลบุรี

14247 498833 00341427 นาย  วฒิุพงษ ์  จนัทร์ศรี กฟก.2 ชลบุรี

14248 498834 00334096 นาย  เมธี   ทองจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

14249 498835 00337812 นาย  ธีระวฒัน์   เสียมรัฐ กฟก.2 ชลบุรี

14250 498836 00338109 นาย  ประทิน   คงสิน กฟก.2 ชลบุรี
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14251 498837 00334050 นาย  อนุสรณ์   ไชยดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

14252 498838 00424615 นาย  สุประสิทธิ   ดิษฐพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

14253 498839 00337008 นาย  ศาศวตั   บุตรชาลี กฟก.2 ชลบุรี

14254 498840 00328598 นาย  ทวีป   พฤกษา กฟก.2 ชลบุรี

14255 498841 00338218 นาย  นนัทวิทย ์  คงรอด กฟก.2 ชลบุรี

14256 498842 00335438 นาย  อนุชิต   ระจิตดาํรงค์ กฟก.2 ชลบุรี

14257 498843 00373084 นาย  ฐิติพงศ ์  วิจิตรสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

14258 498844 00335915 นาย  แกว้สวรรค ์  โคตะรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

14259 498845 00332535 นาย  วีรภทัร   วงศล์อ้มนิล กฟก.2 ชลบุรี

14260 498847 00327879 นาย  นพรัตน์   อยูดี่ กฟก.2 ชลบุรี

14261 498848 00359359 นาย  สราวธุ   ปลอดภยั กฟก.1 อยธุยา

14262 498849 00334014 นาย  ธนาคาร   กลาํอยูสุ่ข กฟก.1 อยธุยา

14263 498850 00333422 นาย  เอกพนัธ์   จนัทร์เถือน กฟก.1 อยธุยา

14264 498851 00332608 วา่ที ร.ต.  ภาณุพงศ ์  จาํนงคธ์รรม กฟก.1 อยธุยา

14265 498852 00332244 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   ลิมทอง กฟก.1 อยธุยา

14266 498853 00333072 นาย  ธงชยั   สถาพร กฟก.1 อยธุยา

14267 498854 00332949 นาย  คมัภีร์   นะวาระหะคุณ กฟก.3 นครปฐม

14268 498855 00332767 นาย  เอกชยั   กอ้มอ่อน กฟก.1 อยธุยา

14269 498856 00332953 นาย  เอกนยัน์   กลินกลนั กฟก.1 อยธุยา

14270 498857 00337462 นาย  อนุกูล   แสงเดชะ กฟก.3 นครปฐม

14271 498858 00331393 นาย  นฐัวฒิุ   งามขาํ กฟก.1 อยธุยา

14272 498859 00335501 นาย  นิรุติ   สมบุญลาภ กฟก.3 นครปฐม

14273 498860 00332080 นาย  วิพฒัน์   กิตติพงษว์ฒันา สาํนกังานใหญ่

14274 498861 00335056 นาย  คเชนทร์   ชูวิเชียร กฟก.1 อยธุยา

14275 498862 00335365 นาย  ปิยพฒัน์   วิชาชยั กฟก.1 อยธุยา
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14276 498863 00332103 นาย  สิทธิพงศ ์  นาคสงวน กฟก.3 นครปฐม

14277 498864 00390880 นาย  กิตติศกัดิ   เกษทองดี กฟก.1 อยธุยา

14278 498865 00335888 นาย  อาทิตย ์  มณีรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

14279 498866 00341695 นาย  ชาคริต   ทรงพล กฟก.1 อยธุยา

14280 498867 00335610 นาย  กฤษดา   อาจตน้ กฟก.1 อยธุยา

14281 498868 00332076 นาย  ณฐัพล   เทศทอง สาํนกังานใหญ่

14282 498869 00351315 นาย  รัชพล   พลชา กฟก.3 นครปฐม

14283 498870 00337262 นาย  กฤษณะ   ชนะภยั กฟก.3 นครปฐม

14284 498872 00341495 นาย  บญัชา   เชาวไ์ว กฟก.3 นครปฐม

14285 498873 00333527 นาย  ภทัรพงศ ์  เกตุมณี กฟก.3 นครปฐม

14286 498874 00336266 นาย  ภราดร   ดอนม่วงไพร กฟก.3 นครปฐม

14287 498875 00337894 นาย  นพพล   ลาํดวล กฟก.3 นครปฐม

14288 498876 00403338 นาย  วิษณุ   มีผล กฟก.3 นครปฐม

14289 498877 00352925 นาย  อภินนัท ์  นุ่มเจริญ กฟก.3 นครปฐม

14290 498878 00332012 นาย  สถิตย ์  นาคทองอินทร์ กฟก.3 นครปฐม

14291 498879 00333236 นาย  อสัดา   คงลดัดา กฟก.3 นครปฐม

14292 498880 00331602 น.ส.  รัตนากร   สนวนรัมย์ สาํนกังานใหญ่

14293 498881 00333636 นาย  วรกฤต   แกว้ประสิทธิ สาํนกังานใหญ่

14294 498882 00332317 น.ส.  อณัชุรียพ์ร   เชอสินธ์ุ กฟน.2 พิษณุโลก

14295 498884 00337953 นาย  ณฐัวิชญ ์  คาํสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

14296 498885 00330860 น.ส.  ธนิตา   วงษป์ระเสริฐ สาํนกังานใหญ่

14297 498886 00340403 นาย  ปวริศ   แสนจาํสาร กฟฉ.1 อุดรธานี

14298 498888 00331466 นาย  สุภนุ   ไชยเลิศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14299 498889 00338840 น.ส.  ศิริพร   มงคลรอบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14300 498890 00350723 น.ส.  เพญ็ศิริ   สุวพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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14301 498894 00342178 น.ส.  ศิวารินทร์   สงัขจนัทร์ กฟน.2 พิษณุโลก

14302 498903 00333686 นาย  ยทุธกิจ   กิไพโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14303 498904 00341718 นาย  กิตติศกัดิ   สุดสาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14304 498906 00358121 น.ส.  จรียพ์ร   วศิรี กฟฉ.1 อุดรธานี

14305 498907 00354804 น.ส.  ทรรศนีย ์  อมรเวช กฟฉ.1 อุดรธานี

14306 498908 00333818 น.ส.  วิภาวลัย ์  อุปวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14307 498909 00333286 นาง  บรรจง   วงษก์าฬสินธุ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14308 498910 00341390 น.ส.  นิตยา   พรมรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14309 498911 00330092 น.ส.  พชัรินทร์   ศรศกัดา กฟฉ.1 อุดรธานี

14310 498912 00335274 น.ส.  จตุพร   ศรีบุญเรือง กฟฉ.1 อุดรธานี

14311 498914 00330579 นาย  ณรงคก์รณ์   ยนจอหอ กฟฉ.1 อุดรธานี

14312 498915 00415228 นาย  ธรรมรัฐ   ทิพยท์อง กฟฉ.1 อุดรธานี

14313 498918 00334246 นาย  สุริยา   ทะวงศษ์า กฟฉ.1 อุดรธานี

14314 498919 00332567 นาย  ภาณุพงษ ์  สุจริต กฟฉ.1 อุดรธานี

14315 498920 00330824 นาย  ธีรพฒัน์   ชูรักษ์ กฟต.3 ยะลา

14316 498921 00330660 นาย  มาโนช   อินทร์แกว้ กฟต.3 ยะลา

14317 498922 00337612 วา่ที ร.ต.  ธนิต   จนัทร์บูรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14318 498923 00336707 นาย  ปริญญา   คาํพระมยั กฟฉ.1 อุดรธานี

14319 498924 00338963 นาย  รัชพงษ ์  บุดดานอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

14320 498925 00329130 น.ส.  กฤษณา   สุขสมสถาน สาํนกังานใหญ่

14321 498926 00332917 นาย  กีรติ   ศศิลาวณัย์ สาํนกังานใหญ่

14322 498927 00335092 นาย  มูฮาํมดั   อามะ กฟต.3 ยะลา

14323 498930 00347023 นาย  ประเวศ   อิมประยรู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14324 498931 00358999 นาย  สุจริต   เมืองเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

14325 498932 00331557 นาย  อรรถพร   พรมประไพ กฟน.3 ลพบุรี
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14326 498933 00334000 นาย  สุปราโมทย ์  โชติวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

14327 498934 00333995 นาง  กนัยารัตน์   แสนศกัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14328 498935 00332921 น.ส.  พิมลกัษณ์   ทรัพยส่์องแสง สาํนกังานใหญ่

14329 498936 00335624 นาย  อาทิตย ์  กุลพรหม สาํนกังานใหญ่

14330 498937 00330983 นาย  นวพล   อศัวภูมิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14331 498938 00336652 นาย  ณฐัพงษ ์  สินประกอบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14332 498939 00328875 นาย  ปก   ปาลภิบาล สาํนกังานใหญ่

14333 498940 00331648 นาย  วิระพนัธ์   บุตรสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14334 498941 00328934 นาย  วนัเฉลิม   ผงึยมิ สาํนกังานใหญ่

14335 498942 00329330 น.ส.  กรทิพา   หงษเ์จริญไทย สาํนกังานใหญ่

14336 498943 00330597 นาย  อธิวฒัน์   บุญศิริ สาํนกังานใหญ่

14337 498944 00329299 นาย  ธชันนท ์  ลกัษณพรพงษ์ สาํนกังานใหญ่

14338 498945 00332153 นาย  สุรศกัดิ   ศรีธรรมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14339 498946 00332167 นาย  ธนากร   คาํคนซือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14340 498947 00332426 นาง  นภทัร   เทวกลุ ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

14341 498948 00332230 นาย  อนุรัญช์   กลีบบวั กฟต.3 ยะลา

14342 498949 00330329 นาย  ทตัวร   เกียรติประจกัษ์ สาํนกังานใหญ่

14343 498950 00337630 นาย  จตุพร   สุดยอด กฟต.1 เพชรบุรี

14344 498951 00333404 น.ส.  ชนิดาภา   บรรลือ กฟน.1 เชียงใหม่

14345 498952 00333418 น.ส.  สายรุ้ง   ปินหยา่ สาํนกังานใหญ่

14346 498954 00336670 นาย  พิพฒัน์พงษ ์  ยงัยืนพงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

14347 498955 00335701 นาย  สานุ   รัตนวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14348 498956 00335692 นาย  สุทธิชยั   แมน้พิมพ์ กฟต.1 เพชรบุรี

14349 498957 00334141 น.ส.  สรัญทร   ฤทธิปัญจะ กฟน.1 เชียงใหม่

14350 498958 00332644 น.ส.  วราภรณ์   ใจมีบุญ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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14351 498959 00337385 น.ส.  ถิรวรรณ   วชัรโพธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14352 498960 00339155 นาย  ภูพทั   สีขาว กฟต.3 ยะลา

14353 498961 00332858 นาย  ยงวิทย ์  เพชรโชติ กฟต.3 ยะลา

14354 498962 00333513 นาย  ตรีโรจน์   สินรักษา กฟต.3 ยะลา

14355 498963 00336234 นาย  ศรัณย ์  มหินธิชยัชาญ กฟน.2 พิษณุโลก

14356 498964 00338981 นาย  ธนพล   อินประชา กฟน.2 พิษณุโลก

14357 498965 00332785 นาย  ณฐัพล   เพช็ร์พนัธ์ กฟต.3 ยะลา

14358 498966 00333977 น.ส.  สุกญัญา   จนัทร์แกว้ กฟต.3 ยะลา

14359 498967 00330692 นาย  ธราธร   ขวญัคีรี กฟต.3 ยะลา

14360 498968 00342041 นาย  ยทุธนา   จนัทร์วาสน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14361 498969 00340071 นาย  ต่อพงศ ์  สิทธิพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14362 498970 00329762 น.ส.  สุนิตา   ประวนัเต สาํนกังานใหญ่

14363 498971 00343992 นาย  ศุภกฤต   เฉลิมเกียติ สาํนกังานใหญ่

14364 498972 00333377 น.ส.  ธนิษรา   มณีเนียม สาํนกังานใหญ่

14365 498973 00330583 น.ส.  สุดารัตน์   จิตตโ์สภณ สาํนกังานใหญ่

14366 498974 00330410 น.ส.  ณฐัวรรณ   สร้อยทอง สาํนกังานใหญ่

14367 498975 00331543 นาย  วิทยา   มูลดี กฟน.1 เชียงใหม่

14368 498976 00342687 นาย  ทรงวฒิุ   สมพงษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

14369 498977 00333913 นาย  ณฐัพล   ปัญญาดี กฟน.1 เชียงใหม่

14370 498978 00332094 นาย  กฤษณะ   ฉายสินสอน กฟน.1 เชียงใหม่

14371 498979 00331066 น.ส.  สุทธดา   ขวญัภูษิต สาํนกังานใหญ่

14372 498980 00331525 นาย  ติระวิทย ์  สมพงษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

14373 498981 00331511 นาย  ศรัณยรั์ตน์   สายปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

14374 498982 00331507 นาง  นิชา   สายปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

14375 498983 00331539 นาย  กฤป   พงษพ์นัธุ์ สาํนกังานใหญ่
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14376 498984 00352820 นาย  ราวรรณ์   หวงัผล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14377 498986 00333359 นาย  ยทุธนา   มชัฌิมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14378 498987 00331911 นาย  เรืองธนานนัท ์  ศรีสาเนตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14379 498988 00334232 น.ส.  สุภรณ์ทิพย ์  ชูสุคนธ์ สาํนกังานใหญ่

14380 498989 00330456 น.ส.  อรวรรณ   โพธิฉาย กฟน.1 เชียงใหม่

14381 498990 00336884 น.ส.  นาํเพชร   พิทกัษว์งษ์ กฟก.1 อยธุยา

14382 498991 00330442 นาย  ภทัรวธุ   กิจวรวฒิุ กฟต.1 เพชรบุรี

14383 498992 00331107 นาย  โบนสั   ทรงวิจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

14384 498994 00335874 น.ส.  ณฏัฐ์ลภสั   ชยัดาํรงเลิศ กฟก.1 อยธุยา

14385 498995 00335715 น.ส.  กญัญารัตน์   วิริยะสิทธิ กฟก.1 อยธุยา

14386 498996 00332571 นาง  จิราพร   จิตรสอน กฟฉ.1 อุดรธานี

14387 498997 00332276 น.ส.  ภิรญา   คลา้ยประยรู สาํนกังานใหญ่

14388 498998 00332985 นาย  พิษณุ   สุทธิพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14389 498999 00331593 นาย  สีหเดช   รัตนบุรี สาํนกังานใหญ่

14390 499000 00336189 นาย  จิราย ุ  สดใส กฟฉ.1 อุดรธานี

14391 499001 00333804 นาย  วิชิต   แกว้โกวิท กฟก.1 อยธุยา

14392 499002 00331989 นาย  วรพล   ธุววิทย์ สาํนกังานใหญ่

14393 499003 00333981 นาย  ณฐัพนัธ์ุ   สวสัดิยากร สาํนกังานใหญ่

14394 499004 00332399 นาย  ธนบตัร   นวลเจริญ กฟต.3 ยะลา

14395 499005 00330165 นาย  บรรพต   ภูษา สาํนกังานใหญ่

14396 499006 00335074 นาย  พชัระ   ปานดอนลาน กฟก.3 นครปฐม

14397 499007 00333595 นาย  ปกรณ์   วงศป์ลูกแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

14398 499008 00335997 นาย  เกรียงไกร   ไชยถา กฟน.1 เชียงใหม่

14399 499009 00335101 นาย  รอซาลี   สาเมาะ กฟต.3 ยะลา

14400 499010 00335115 นาย  กอบกิจ   โต๊ะม๋อง กฟต.3 ยะลา
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14401 499011 00350682 นาย  สหสั   ยอดหวิด กฟต.3 ยะลา

14402 499012 00333395 นาย  วิสุทธิ   วิศรีสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14403 499013 00335292 นาย  วีรชชั   เฉลิมฉตัร์ สาํนกังานใหญ่

14404 499014 00336898 นาย  พิทยา   ชลคีรี กฟก.1 อยธุยา

14405 499015 00342691 นาย  ณฐัวฒัณ์   เชือปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

14406 499016 00333163 นาย  พงษศ์กัดิ   ปัญญาคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

14407 499017 00332349 นาย  อุดม   เมืองมา กฟน.1 เชียงใหม่

14408 499018 00332353 นาย  วิชาญ   วิกรานตเสวี กฟน.1 เชียงใหม่

14409 499019 00332185 วา่ที ร.ต.  จริยวฒัน์   จนัทราธิคุณ กฟน.1 เชียงใหม่

14410 499020 00339187 นาย  ชิษณุพงศ ์  วงศธ์ง กฟน.1 เชียงใหม่

14411 499021 00334137 นาย  วิตตธ์าดา   อินทรประสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

14412 499022 00333054 น.ส.  นฐัพร   ประภกัดี สาํนกังานใหญ่

14413 499023 00332599 นาย  ฐิติพงศ ์  นอ้ยเพิม สาํนกังานใหญ่

14414 499024 00333559 นาย  วรเดช   เจตนเสน กฟก.3 นครปฐม

14415 499025 00340112 น.ส.  ชืนกมล   วฒันาวงค์ กฟก.3 นครปฐม

14416 499026 00335329 นาย  รังสรรค ์  ถ่อนาวา กฟก.3 นครปฐม

14417 499027 00335088 นาย  เอกชยั   ศรีอนนัต์ กฟก.3 นครปฐม

14418 499028 00333159 นาย  วิชชพนัธ์   เหมือนไข่ กฟก.3 นครปฐม

14419 499029 00333181 น.ส.  วดี   ศรีจารุพฤกษ์ กฟก.3 นครปฐม

14420 499030 00381702 น.ส.  วิจิตรา   ธนาพรกวีพงษ์ กฟก.3 นครปฐม

14421 499031 00334955 น.ส.  ปรารถนา   กลุพรพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

14422 499032 00364629 น.ส.  ณิชาดา   วงคเ์รือง กฟต.1 เพชรบุรี

14423 499033 00334078 น.ส.  พทัธ์ธีรตา   หว้ยหงษท์อง กฟก.3 นครปฐม

14424 499034 00336284 นาง  ชุติมา   ลงสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

14425 499035 00335492 น.ส.  ทศันีย ์  จนัทร์ใจ กฟก.3 นครปฐม
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14426 499037 00336270 นาย  อาํนาจ   มีมงัคงั กฟก.3 นครปฐม

14427 499038 00337153 นาย  ฉตัรชยั   แสงตะวนั กฟก.3 นครปฐม

14428 499039 00338254 นาย  ปัญญา   อิมประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

14429 499040 00335892 นาย  จกัรกริศน์   เครือไชย กฟก.3 นครปฐม

14430 499041 00387035 นาย  กิติพงษ ์  พิพฒัน์อนุสรณ์ กฟก.3 นครปฐม

14431 499042 00330438 น.ส.  รสนา   พูลสมบติั สาํนกังานใหญ่

14432 499043 00345112 นาย  อดิเรก   บาํรุงศิลป์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14433 499044 00336098 นาย  กรกช   ไศลบาท กฟฉ.3 นครราชสีมา

14434 499045 00333668 นาย  อธิป   แสนบุญเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

14435 499046 00335442 นาย  ชิติพทัธ์   กิตติรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

14436 499047 00336111 นาย  วรวิชญ ์  สงวนเตง็ กฟน.1 เชียงใหม่

14437 499048 00333363 นาย  ภทัรชยั   ไชยชนะ กฟน.1 เชียงใหม่

14438 499049 00333131 นาย  ธีระวฒัน์   จนัทรบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

14439 499050 00333931 นาย  ธานี   ชยัยา กฟน.1 เชียงใหม่

14440 499051 00333272 น.ส.  ญาณกร   เพชรไทย กฟน.3 ลพบุรี

14441 499052 00350464 นาย  ณฐัวฒิุ   เรืองพรวิสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

14442 499053 00339032 นาย  เพชร   กลุะนาม กฟฉ.1 อุดรธานี

14443 499055 00342982 นาย  เกริกฤทธิ   จนัทรโพธิศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

14444 499056 00373789 นาย  สุรธวชั   วฒิุสาร กฟฉ.1 อุดรธานี

14445 499057 00348629 นาย  ณฐัพงศ ์  คาํชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

14446 499058 00333086 นาย  เรวฒัน์   เจริญสุระสถล กฟฉ.1 อุดรธานี

14447 499059 00336698 นาย  วงศกร   โพธิจกัร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14448 499060 00333886 นาย  ธนากร   สตัถาผล กฟฉ.1 อุดรธานี

14449 499061 00407873 นาย  วรัตม ์  เนตรพิทูร กฟฉ.3 นครราชสีมา

14450 499062 00335579 น.ส.  พชัราพร   ปัตภี กฟฉ.1 อุดรธานี
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14451 499063 00335006 น.ส.  วรัชญพ์ร   ศิริบรรดาศกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

14452 499064 00333254 นาง  ศรินธร   นาเมืองรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14453 499065 00333090 น.ส.  วรรณิศา   เนาวะเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14454 499066 00348160 น.ส.  ชมพู่   แสนโสม กฟฉ.1 อุดรธานี

14455 499067 00338090 น.ส.  บุณยาพร   บุณยแต่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

14456 499068 00330301 นาย  ไชยวฒัน์   ลีวารินทร์พาณิช สาํนกังานใหญ่

14457 499069 00335488 นาย  ณฐัวิทย ์  บุญมาสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

14458 499070 00337276 นาย  วีรยทุธ   ศุภดล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14459 499071 00336648 นาย  ประสงค ์  เจริญวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14460 499072 00340330 นาย  วราวฒิุ   ชนะบุญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14461 499073 00338595 นาย  ณฐัวฒิุ   สืบวนั สาํนกังานใหญ่

14462 499074 00337949 น.ส.  ดุจฤดี   เนตรสุวรรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

14463 499075 00351965 น.ส.  ภสันนัท ์  แสงนิล กฟต.1 เพชรบุรี

14464 499076 00333872 น.ส.  สนธิดา   ศรีวิสุทธิกุล กฟต.1 เพชรบุรี

14465 499077 00333727 นาย  รังสฤษดิ   รืนสุคนธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

14466 499078 00341231 นาย  ศุภโชค   กลินหอม กฟต.1 เพชรบุรี

14467 499079 00336125 นาย  บรรหาร   กาละดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14468 499080 00329235 นาง  ชารินี   เลก็ทิมทอง สาํนกังานใหญ่

14469 499081 00329217 น.ส.  มนตป์ภา   ตระการเอียม สาํนกังานใหญ่

14470 499083 00332008 นาง  วิไลลกัษณ์   เธียรถาวร สาํนกังานใหญ่

14471 499084 00328752 นาย  ภีมพงษ ์  จิลลานนท์ สาํนกังานใหญ่

14472 499085 00328689 นาง  อารยา   สญัญากิจ สาํนกังานใหญ่

14473 499086 00329021 นาง  อภิสมยั   เกือกลู สาํนกังานใหญ่

14474 499087 00340485 นาย  ปริญญา   พนัธ์พิพฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

14475 499088 00329417 น.ส.  ปิยฉตัร   กลินศรีสุข สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14476 499089 00328370 น.ส.  ชชัชญา   ศุกรินทร์ สาํนกังานใหญ่

14477 499090 00328534 น.ส.  อุบลรัตน์   สวา่งเนตร สาํนกังานใหญ่

14478 499091 00329530 น.ส.  วิชุตา   แพรกสมุทร สาํนกังานใหญ่

14479 499092 00329562 น.ส.  ภวิตา   อินทรักษา สาํนกังานใหญ่

14480 499093 00329312 นาย  อลงกรณ์   สาหร่ายเงิน สาํนกังานใหญ่

14481 499094 00329358 นาง  สุกญัญา   ครคง สาํนกังานใหญ่

14482 499095 00329344 น.ส.  สุภาพร   หสัรังษี สาํนกังานใหญ่

14483 499096 00329108 นาง  ทิพวลัย ์  ร่มเยน็ สาํนกังานใหญ่

14484 499097 00328734 น.ส.  สมพิศ   วีสูงเนิน สาํนกังานใหญ่

14485 499098 00331589 น.ส.  รพีพรรณ   รอดบุญ สาํนกังานใหญ่

14486 499099 00332549 วา่ที ร.ต.  เชน   นภาคาํรนฤทธิ สาํนกังานใหญ่

14487 499100 00328998 น.ส.  สุวิชาดา   บุราณรมณ์ สาํนกังานใหญ่

14488 499101 00329049 น.ส.  ณฏัฐพชัร   ชนิตร์วฒัน์ สาํนกังานใหญ่

14489 499102 00328566 นาย  พิสิษฐ ์  ทรงชยัสิทธิ สาํนกังานใหญ่

14490 499103 00328984 น.ส.  นิตยา   คูประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

14491 499104 00332280 นาย  ปิยะพงษ ์  ลิมเจริญ สาํนกังานใหญ่

14492 499105 00330565 น.ส.  นปภา   พิลาสนัต์ สาํนกังานใหญ่

14493 499106 00328770 น.ส.  เพญ็รุ่ง   คงเจริญ สาํนกังานใหญ่

14494 499107 00328843 นาง  มลัลิกา   ฮวบเจริญ สาํนกังานใหญ่

14495 499108 00328489 นาย  สุทธิพงศ ์  เผือกมณี สาํนกังานใหญ่

14496 499109 00328457 นาย  พงพฒั   เรืองเกตุ สาํนกังานใหญ่

14497 499110 00329308 น.ส.  นฏกร   เยน็มี สาํนกังานใหญ่

14498 499111 00371755 นาง  สุนทรี   ตงัเสรีกลุ สาํนกังานใหญ่

14499 499112 00329758 น.ส.  นารี   สงัวรศิลป์ สาํนกังานใหญ่

14500 499114 00329071 นาย  อภิสิทธิ   เวณุจนัทร์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14501 499116 00345885 น.ส.  สุธรรมา   ควรพินิจ สาํนกังานใหญ่

14502 499117 00332749 น.ส.  ลภสัธร   ตาบวั สาํนกังานใหญ่

14503 499118 00329099 นาง  อรฤดี   ธิติเสรี สาํนกังานใหญ่

14504 499119 00329085 น.ส.  เบญจพร   กมลพฒันะ สาํนกังานใหญ่

14505 499120 00328839 น.ส.  บุณฑริก   จินดาประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

14506 499121 00328461 นาง  วลัทนา   แยม้ฉุย สาํนกังานใหญ่

14507 499122 00328607 น.ส.  กนกพร   ธนสารพงศา สาํนกังานใหญ่

14508 499123 00330783 น.ส.  จินตนา   อกัษร กฟน.2 พิษณุโลก

14509 499124 00329544 นาย  ญาณภทัร   อุ่นเมือง สาํนกังานใหญ่

14510 499125 00328548 น.ส.  ศศิเขมณฐั   กณัฐธ์นมณี สาํนกังานใหญ่

14511 499126 00330838 น.ส.  วนิดา   สุวรรณกฏู สาํนกังานใหญ่

14512 499127 00329467 นาย  วิรัช   อรรถเมธี สาํนกังานใหญ่

14513 499128 00329403 นาง  วรรณวิมล   วนัภกัดี สาํนกังานใหญ่

14514 499129 00331961 น.ส.  คริษฐา   ชูทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

14515 499130 00331052 นาย  ชุมพล   แยม้มะพลบั สาํนกังานใหญ่

14516 499132 00330856 นาง  ชนากานต ์  ทองคาํสุก สาํนกังานใหญ่

14517 499133 00329326 นาง  สุรดา   ใจฉาํ สาํนกังานใหญ่

14518 499135 00330406 น.ส.  สมหญิง   มณีกร สาํนกังานใหญ่

14519 499136 00330874 นาย  ไชยฤทธิ   พนัธ์ุฟูจินดา สาํนกังานใหญ่

14520 499137 00330133 นาง  แววดาว   แดงทอง สาํนกังานใหญ่

14521 499138 00329053 น.ส.  วลัลภา   มะลิเถา สาํนกังานใหญ่

14522 499139 00329421 น.ส.  ชนาธร   ผดุงพล สาํนกังานใหญ่

14523 499140 00329144 น.ส.  วรรณเพญ็   อินทร์ทอง สาํนกังานใหญ่

14524 499141 00337767 นาย  สมเจตน์   สุทธิพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

14525 499142 00329221 นาง  กาญจนา   ชูรอด สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14526 499143 00329435 นาง  อารีนงชยา   ถมจอหอ สาํนกังานใหญ่

14527 499144 00339414 วา่ที ร.ต.  กฤษิกร   จิตรคณาลยั สาํนกังานใหญ่

14528 499145 00328639 น.ส.  ณฐัภสัสร   โชติอคัรพิริยะ สาํนกังานใหญ่

14529 499146 00342837 นาย  จงรักษ ์  บวักนก สาํนกังานใหญ่

14530 499147 00330779 นาย  รณกฤต   เผอืกผอ่ง สาํนกังานใหญ่

14531 499148 00337921 น.ส.  ภทัธิราวดี   หอเจริญ สาํนกังานใหญ่

14532 499149 00335824 นาย  ศุภสิทธิ   จนัทร์งาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14533 499150 00335179 นาย  ชชัชยั   ติดตาสี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14534 499153 00336393 นาย  โสภณ   กลาํรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

14535 499154 00335729 นาย  จกัรกฤษณ์   เอียมสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

14536 499155 00340853 นาย  มนสัเดช   มีดีจนัทรังษี กฟน.3 ลพบุรี

14537 499157 00342823 นาย  พนิตย ์  อารีรักษ์ สาํนกังานใหญ่

14538 499158 00336743 น.ส.  วรัญรดา   ภูริศชานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

14539 499162 00337844 นาง  วิยะดา   จนัทรา กฟน.3 ลพบุรี

14540 499163 00331870 นาย  ณฐัพล   นาคพนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

14541 499164 00329180 น.ส.  นนัทพร   นามจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14542 499165 00329653 นาย  ตรีเทพ   วรรณวงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14543 499166 00331143 นาง  สุเนติรัตน์    ปัจจยัโค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14544 499167 00329685 น.ส.  ณสัธร   เกตุปมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14545 499168 00330797 นาง  พยตัติกา   พุฒธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14546 499169 00329726 นาง  เขมจิรา   ปฐมบงกฏสกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

14547 499170 00329671 น.ส.  นารีรัตน์   นกัรบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14548 499171 00329649 น.ส.  วิภาวี   กิตติวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14549 499172 00330024 น.ส.  ปณตัตา   ทรายงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14550 499173 00345417 นาง  ดวงพร   ทบัทิมหิน กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14551 499174 00329203 นาง  วิลาวณัล ์  พุทธพกัตร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14552 499176 00328693 น.ส.  เพญ็โพยม   คาํจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

14553 499177 00333113 นาย  สมภพ   ตงัศิริพิพฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14554 499178 00393565 นาง  สุรีวลัย ์  นามกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14555 499179 00331070 นาย  ปกรณ์   ชยัชูวิทย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14556 499180 00329162 นาง  นงลกัษณ์   บวักลา้ กฟก.2 ชลบุรี

14557 499181 00329271 น.ส.  วิจิตรา   สุขอุดม กฟก.2 ชลบุรี

14558 499182 00329867 นาง  ธญัทิชา   สมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

14559 499183 00329285 น.ส.  เพญ็พร   วงษเ์สถียร กฟก.2 ชลบุรี

14560 499184 00331343 นาง  นนัทนา   หาพิพฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

14561 499185 00329835 นาง  ณฐัติยา   ธนะวฑัฒโก กฟก.2 ชลบุรี

14562 499187 00329821 น.ส.  พลอยนภสั   แพทยรั์งษี กฟก.2 ชลบุรี

14563 499189 00329817 น.ส.  วลยัภรณ์   นุชพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

14564 499190 00332753 นาย  วชัรินทร์   หมืนหาญ กฟก.2 ชลบุรี

14565 499191 00332553 น.ส.  วชัรี   กศุล กฟก.2 ชลบุรี

14566 499193 00330242 นาง  อรุณี   เชือสนุก กฟก.2 ชลบุรี

14567 499194 00330224 น.ส.  สุทาทศัน์   ศรีเสริม กฟก.2 ชลบุรี

14568 499195 00330210 นาง  พจนา   จิตร์แน่ กฟก.2 ชลบุรี

14569 499196 00331193 นาย  เชิดศกัดิ   ชะวาลา กฟก.2 ชลบุรี

14570 499197 00329803 น.ส.  อรพินท ์  เหมสกุล กฟก.2 ชลบุรี

14571 499199 00330151 น.ส.  อญัรัตน์   สายยะนนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

14572 499200 00329794 น.ส.  นลิน   สุทธิพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

14573 499201 00329780 น.ส.  ภาวิณี   โชติสุภา กฟก.2 ชลบุรี

14574 499202 00329776 น.ส.  พุฒชาติ   สุกใส กฟก.2 ชลบุรี

14575 499203 00330129 นาง  ปรียนิตย ์  ลีละศาสตร์ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14576 499204 00354022 น.ส.  เรวดี   หลา้นอ้ย กฟก.2 ชลบุรี

14577 499205 00356010 น.ส.  ชนญัชิดา   เสวานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

14578 499206 00329871 น.ส.  สุจิตรา   วงษไ์พศาล กฟก.2 ชลบุรี

14579 499207 00330979 น.ส.  คณิศตา   สมบติัหลา้ กฟก.2 ชลบุรี

14580 499208 00341645 น.ส.  รัตติยากรณ์   บุญมี กฟก.2 ชลบุรี

14581 499209 00331616 น.ส.  ศรีอนงค ์  ศรีบุญนาค กฟก.2 ชลบุรี

14582 499210 00330147 น.ส.  สมาพร   ทุคาํเอก กฟก.2 ชลบุรี

14583 499211 00328716 น.ส.  วราพรรณ   คาํเหลือง กฟก.2 ชลบุรี

14584 499212 00331852 นาง  สมปอง   คมัภีรพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

14585 499213 00331866 นาง  วรวรรณ   เม่นคง กฟก.2 ชลบุรี

14586 499214 00332967 นาย  อภิวฒัน์   สุคนธมาน สาํนกังานใหญ่

14587 499215 00329912 นาย  สุปรีย ์  อิทธิสุขนนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

14588 499216 00329908 น.ส.  พชัรินทร์   อเนก กฟก.2 ชลบุรี

14589 499217 00329899 น.ส.  ปวีณา   โชติกิจเดชา กฟก.2 ชลบุรี

14590 499218 00331325 น.ส.  ลดัดาวลัย ์  โคตะดี กฟก.2 ชลบุรี

14591 499219 00330101 นาย  ธีรพฒัน์   อินทุลกัษณ์ กฟก.2 ชลบุรี

14592 499220 00339650 น.ส.  กาญจนี   อรุณรัศมี กฟก.2 ชลบุรี

14593 499221 00335860 นาย  วชัโรดม   ธชีพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

14594 499222 00332476 น.ส.  ปรีดาพร   เสนสุกรี กฟก.3 นครปฐม

14595 499223 00335024 น.ส.  สายรุ้ง   ปรีชากุล กฟก.3 นครปฐม

14596 499224 00332026 น.ส.  อกัษร   สิงห์บุตร กฟก.3 นครปฐม

14597 499225 00330951 นาง  นภาภรณ์   จินตนานนท์ กฟก.3 นครปฐม

14598 499226 00333268 นาง  วิภา   มาเนียม กฟก.3 นครปฐม

14599 499227 00329508 นาง  เบญญาภา   นาคจีนวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

14600 499228 00328570 นาง  ขวญัใจ   ไชยราบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14601 499229 00329485 นาง  มยรุา   จนัทร์วิเชียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14602 499230 00335751 นาง  อาํนวย   เพช็รพรหม กฟต.3 ยะลา

14603 499231 00331898 นาง  กญัญา   มคัวลัย์ กฟต.3 ยะลา

14604 499232 00330674 นาง  กลัยกร   จิราภารัญชน์ กฟต.3 ยะลา

14605 499233 00330624 น.ส.  ณฐนนท   นิลราช กฟต.3 ยะลา

14606 499234 00332521 นาง  พจน์ชรี   ไหมนวล กฟต.3 ยะลา

14607 499235 00330765 นาย  สมศกัดิ   อ่อนคง กฟต.3 ยะลา

14608 499236 00330688 นาง  สมหทยั   จนัทร์หอม กฟต.3 ยะลา

14609 499237 00337599 น.ส.  พรอุมา   ณรงคร์าช กฟต.3 ยะลา

14610 499238 00416410 น.ส.  นภาพร   ง๊ะสมนั กฟต.3 ยะลา

14611 499239 00330888 นาง  กชกร   มุสิกโสฬส กฟต.3 ยะลา

14612 499240 00330642 น.ส.  กามารียะ๊   แวนะไล กฟต.3 ยะลา

14613 499241 00338909 น.ส.  ไดนี   เบญ็ดือรามนั กฟต.3 ยะลา

14614 499242 00362613 นาง  รุจิรัตน์   นิวาสวุฒิกิจ กฟต.3 ยะลา

14615 499243 00335133 น.ส.  นอ้ยขนิษฐ ์  ธนภิรมณ์ กฟต.3 ยะลา

14616 499245 00371541 นาง  นฤมล   ทองศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14617 499246 00399834 นาย  สุรศกัดิ   หอมจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14618 499251 00337258 นาง  ศศิธร   กิจนิยม กฟก.2 ชลบุรี

14619 499252 00335238 นาย  พงศธร   สุนทราเดชองักรู กฟก.2 ชลบุรี

14620 499253 00350987 น.ส.  นฤมล   แสงอุไร กฟก.2 ชลบุรี

14621 499254 00357252 น.ส.  สุนิษา   อินทกาญจน์ กฟก.2 ชลบุรี

14622 499255 00336911 น.ส.  ธญัภสัพร   พานทอง กฟก.2 ชลบุรี

14623 499256 00336907 น.ส.  ณฐักฤตา   ศรัทธาสุข กฟก.2 ชลบุรี

14624 499257 00351492 นาย  ธีระวิทย ์  กนัจนา กฟน.1 เชียงใหม่

14625 499258 00333531 นาย  ณฐัวฒิุ   ไชยคุณ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14626 499259 00334105 นาย  วฒิุพงษ ์  ยะสินธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

14627 499260 00338727 นาย  ฐิติ   สกลุพงษ์ สาํนกังานใหญ่

14628 499261 00333654 น.ส.  วริศรา   ตนัติกรวรกุล สาํนกังานใหญ่

14629 499262 00333309 นาย  สมบูรณ์   กยุแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

14630 499263 00362263 นาย  นรินทร์   ศิริวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

14631 499264 00336834 นาย  มานพ   เจริญทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

14632 499265 00345130 นาย  ศุภกิจ   พุทธา กฟก.2 ชลบุรี

14633 499266 00334214 นาย  กมัภณัฑ ์  ผดุผอ่ง กฟก.2 ชลบุรี

14634 499270 00405499 นาย  จกัรพงศ ์  สงเคราะห์ กฟน.2 พิษณุโลก

14635 499271 00343447 นาย  สุรวฒิุ   ศิริไสย กฟฉ.3 นครราชสีมา

14636 499272 00332367 นาย  ศุลีพงษ ์  ศรีภกัดี สาํนกังานใหญ่

14637 499273 00333745 นาย  นรินทร์   พจน์สมพงษ์ กฟก.3 นครปฐม

14638 499274 00333145 นาง  ฐิติรมย ์  สุทธิชยัโชติ สาํนกังานใหญ่

14639 499275 00334187 นาย  อมัพร   ผสมธาตุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14640 499276 00335606 นาย  ชยันรินทร์   เพญ็พงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14641 499277 00339464 น.ส.  ศิริรักษ ์  อุดมรุ่งเรือง กฟฉ.3 นครราชสีมา

14642 499278 00339250 น.ส.  วิภาวดี   อินทกรอุดม กฟฉ.3 นครราชสีมา

14643 499279 00333759 นาย  เฉลิมพล   แซ่ต่อ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14644 499280 00342255 นาย  มานสั   เดชเพชร กฟต.1 เพชรบุรี

14645 499281 00335383 นาย  อิทธิเชษฐ์   ลุยทอง กฟต.1 เพชรบุรี

14646 499282 00333731 นาย  วฒิุชยั   อุ่นจงัหาร กฟต.1 เพชรบุรี

14647 499283 00343192 นาย  พงษพ์นัธุ์   ณ นคร กฟต.1 เพชรบุรี

14648 499284 00336793 นาย  คฑาวธุ   กลุจรัสวงศ์ สาํนกังานใหญ่

14649 499285 00335474 นาย  สราวธุ   อุ่นกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

14650 499286 00337121 นาย  ปริญญา   ภู่เหลก็ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14651 499287 00358608 นาย  ชยัธนนัท ์  ปินแกว้เศรษฐชยั กฟน.3 ลพบุรี

14652 499288 00336961 นาย  วสุ   สถิตยธ์รรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

14653 499289 00338113 นาย  สิทธิโชค   พุ่มนิคม กฟก.2 ชลบุรี

14654 499290 00351060 นาย  ธนวรรษ   เสือจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

14655 499291 00336557 นาย  จิติวฒัน์   วิโรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14656 499292 00335901 นาย  สุพจน์   ทองวงศญ์าติ กฟก.2 ชลบุรี

14657 499293 00339496 นาย  ศิริอรุณ   อารีญาติ กฟก.2 ชลบุรี

14658 499294 00337585 นาย  พยงุศกัดิ   วงศแ์วว กฟก.2 ชลบุรี

14659 499295 00333781 นาย  รุ่งโรจน์   เบญจานุกร สาํนกังานใหญ่

14660 499296 00336248 นาย  อิสระ   วิริยะเจริญมงคล กฟก.1 อยธุยา

14661 499297 00342914 นาย  เจนณรงค ์  เสนามนตรี สาํนกังานใหญ่

14662 499298 00336202 นาย  ชลศรัณย ์  แยม้ขะมงั กฟน.3 ลพบุรี

14663 499299 00337967 น.ส.  กญัญารัตน์   ใจทง้ กฟก.1 อยธุยา

14664 499300 00334905 น.ส.  จิราภรณ์   อดุลสาระพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

14665 499301 00336016 นาย  สมพล   บุญพร กฟก.1 อยธุยา

14666 499302 00337335 น.ส.  คณิศร   ประภาศรี กฟก.1 อยธุยา

14667 499303 00342300 นาย  ฐาปนนท ์  ฟักองักูร สาํนกังานใหญ่

14668 499304 00335379 นาย  อภิชาต   ยอดเขือง กฟก.1 อยธุยา

14669 499305 00335347 นาง  ภทัรพร   เฉลยอรรถ กฟก.1 อยธุยา

14670 499307 00335983 น.ส.  จิตราวรรณ   ไพรวนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14671 499308 00333709 น.ส.  ณฎัฐพร   นวรัตน์ ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

14672 499309 00334973 นาย  ธนากร   มีเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14673 499310 00336761 นาย  อนุวฒัน์   เกิดควน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14674 499311 00340885 นาย  อนุชา   ชูธญัญะ สาํนกังานใหญ่

14675 499312 00348447 นาย  ศุภชยั   โระอีน กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14676 499313 00343215 น.ส.  องัคริ์สา   ศรีอาวุธ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14677 499314 00335010 น.ส.  สายผงึ   ปานพุ่ม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14678 499315 00334987 น.ส.  วรุณยพนัธ์   หมืนศกัดาดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14679 499316 00336957 วา่ที ร.ต.  แสงสุรีย ์  รัตนบุรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14680 499317 00336943 นาย  สราวธุ   นนัทไตรภพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14681 499318 00335979 นาย  พิเชษฐ์   นวลช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14682 499319 00336139 นาย  กิตติภฎั   จนัทร์ศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

14683 499320 00332208 นาย  ณฐั   ตนานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

14684 499321 00338759 น.ส.  คูณณิชา   นาเวียง กฟน.1 เชียงใหม่

14685 499322 00337799 น.ส.  กีรติพรรณ   ใจสุนทร กฟน.1 เชียงใหม่

14686 499323 00340003 นาง  อาวียา   แสงสวา่ง กฟน.1 เชียงใหม่

14687 499324 00336020 น.ส.  จุฬาลกัษณ์   พงศพ์นัธุ์พฒันะ กฟน.1 เชียงใหม่

14688 499325 00334923 น.ส.  สุนทรี   หาญยศ กฟน.1 เชียงใหม่

14689 499326 00439171 นาย  วรายทุธ   คลา้ยหล่อ กฟน.1 เชียงใหม่

14690 499327 00355828 น.ส.  ปริม   อสันียาพร สาํนกังานใหญ่

14691 499328 00337226 น.ส.  ชนาพร   แผน่ทอง กฟน.1 เชียงใหม่

14692 499329 00337830 น.ส.  จิตรา   นนัตา กฟน.1 เชียงใหม่

14693 499330 00334937 น.ส.  ธญัญปาณ   แพทยขิ์ม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14694 499331 00335951 นาย  สมพล   ลอนิกลู กฟก.3 นครปฐม

14695 499332 00335810 นาย  รณชยั   ชูแกว้ สาํนกังานใหญ่

14696 499333 00347291 นาย  ธนราชนัย ์  นุย้นอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

14697 499334 00339723 นาย  นพดล   ขอนโคกสูง กฟฉ.3 นครราชสีมา

14698 499335 00336193 นาย  วีรพนัธ์   ธรรมปัญโญ กฟก.1 อยธุยา

14699 499336 00335565 นาย  จตุพล   อุตรวีระการ กฟก.1 อยธุยา

14700 499337 00342314 นาย  ณฐักิตติ   โกยกลุ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14701 499338 00370240 นาย  กิตติพงค ์  แซ่เฮ่า กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14702 499339 00339923 นาย  บุญสง   วงขะโนง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14703 499340 00342219 นาย  กิตติธชั   เกือสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

14704 499341 00334991 นาย  ณฐัวรรธน์   คีรีวรรณ สาํนกังานใหญ่

14705 499343 00336975 นาย  อนุพงศ ์  พานิชเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

14706 499344 00339246 น.ส.  จิราวรรณ   เจษฎาภิสกั กฟก.2 ชลบุรี

14707 499345 00341859 นาง  ศรัญญา   บวัลงักา กฟก.2 ชลบุรี

14708 499346 00336343 น.ส.  จุฬารัตน์   จาํปีรัตน์ สาํนกังานใหญ่

14709 499347 00356365 น.ส.  สุพตัรา   งอกเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

14710 499348 00342419 นาย  นิรัตติพงษ ์  คงเปียม กฟน.3 ลพบุรี

14711 499349 00354913 นาย  ปรนิส   เนาวบุตร กฟต.1 เพชรบุรี

14712 499350 00348015 น.ส.  วิจิตรา   สาตรพนัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

14713 499351 00344798 นาย  ยศดนยั   อบัดุลเลาะห์ กฟก.2 ชลบุรี

14714 499352 00336602 นาย  ชวลิต   เส็งประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

14715 499353 00345067 นาย  ชาญนริศ   สกลไชย กฟก.2 ชลบุรี

14716 499356 00340435 นาย  สุรัตน์   แซ่ลี กฟก.1 อยธุยา

14717 499357 00342055 น.ส.  กนกพร   งามสนัติวรกุล กฟก.2 ชลบุรี

14718 499358 00344043 นาย  ภาคภูมิ   สนองผนั กฟน.1 เชียงใหม่

14719 499359 00354454 นาย  ธณารํา   พรหมดวง กฟน.1 เชียงใหม่

14720 499360 00338959 นาย  ธีระพล   พรหมสนธิ กฟน.1 เชียงใหม่

14721 499361 00336034 นาย  ธนกฤต   แสนคาํหล่อ กฟน.1 เชียงใหม่

14722 499362 00357234 นาย  ธีระ   สอาดลว้น กฟน.1 เชียงใหม่

14723 499363 00387112 นาย  ปกิต   วงศป์ลูกแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

14724 499364 00342332 นาย  ณรงคเ์ดช   เรือนจนัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

14725 499365 00336070 นาย  ศุภวฒัน์   ใจเมือง กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14726 499366 00356147 นาย  บุรินทร์   พีระเป็ง กฟน.1 เชียงใหม่

14727 499367 00338236 นาย  สงัเกต   ศรีเอย้ กฟน.1 เชียงใหม่

14728 499368 00338577 นาย  อิทธิวุฒิ   จนัทรบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

14729 499369 00337494 นาย  ธนารักษ ์  แกว้ปัญโญ กฟน.1 เชียงใหม่

14730 499379 00336866 นาย  ศุภกร   ป้อมบา้นตา้ กฟน.3 ลพบุรี

14731 499380 00336634 นาย  ภานุวฒัน์   ผาสุข กฟน.3 ลพบุรี

14732 499381 00341895 นาย  นภศูล   เกกินะ กฟก.1 อยธุยา

14733 499382 00336543 นาย  อนุชา   สุริยะหิรัญ กฟน.3 ลพบุรี

14734 499383 00336252 นาย  จิรวฒัน์   เอียมโพธิ กฟน.3 ลพบุรี

14735 499384 00351860 นาย  รังสิวฒิุ   ฉาํชืน กฟน.3 ลพบุรี

14736 499385 00358894 นาย  ภทัรพล   คงเขียว กฟน.3 ลพบุรี

14737 499386 00336939 นาย  มนูรัตน์   ทิมโต กฟน.3 ลพบุรี

14738 499387 00349384 นาย  ทรงพล   เนาวะเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14739 499388 00337426 นาย  ธีระพล   ผงสินสุ กฟฉ.1 อุดรธานี

14740 499389 00384578 นาย  สจัจา   ไทยทองหลาง กฟฉ.1 อุดรธานี

14741 499390 00342805 นาย  ภานุวฒัน์   ศรีวิเศษ กฟฉ.1 อุดรธานี

14742 499391 00341627 นาย  วรุต   แสนสุภา กฟฉ.1 อุดรธานี

14743 499393 00343601 นาย  วรกฤต   อินทะวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14744 499394 00337658 นาย  รชานนท ์  โมธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี

14745 499395 00338268 นาย  วิวฒัน์   บวัขาว กฟฉ.1 อุดรธานี

14746 499396 00342728 นาย  ณฐัวฒิุ   ทองชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

14747 499397 00355078 นาย  พชัรัตน์   วิมลจิตร กฟฉ.1 อุดรธานี

14748 499398 00350305 นาย  วีระพงษ ์  พนัธุ์กุล กฟฉ.1 อุดรธานี

14749 499399 00337185 สิบเอก  ปรีชา   นีระมนต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14750 499400 00346554 นาย  เกษมสนัต ์  ปัจฉิมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14751 499401 00337012 นาย  พลวฒัน์   ประสานชีพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14752 499402 00337408 นาย  อภิชาติ   เจริญจิตต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14753 499403 00338359 นาย  วรายทุธ   เทียนสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14754 499404 00338309 นาย  คมสนั   บุญภาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14755 499405 00337303 นาย  จิรายสุ   มณีสาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14756 499406 00337694 นาย  ภูมินทร์   วระวาท กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14757 499407 00336802 นาย  มนตรี   สตัยากุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14758 499408 00337080 นาย  ธนกฤต   พิริยะพงษพ์นัธ์ กฟก.3 นครปฐม

14759 499409 00351101 นาย  ภูวดล   ใจบุญนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

14760 499411 00336925 นาย  สาธิต   ธรรมประกอบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14761 499412 00336339 นาย  เสกสรร   ผงคลี กฟฉ.1 อุดรธานี

14762 499413 00340908 นาย  ชาญชยั   วฒันา กฟฉ.3 นครราชสีมา

14763 499414 00354145 นาย  กฤษณะ   นอ้มกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

14764 499415 00336684 นาย  เลอศกัดิ   พรมพนัธ์ใจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14765 499416 00347219 นาย  ธีรศกัดิ   ลือสุขศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

14766 499417 00343451 นาย  ทรงรัชฎ ์  สุทนต์ กฟก.1 อยธุยา

14767 499418 00339046 นาย  ฉตัรชยั   โตพิจิตร กฟก.1 อยธุยา

14768 499419 00407641 นาย  กฤษฎา   อะระวิล กฟก.1 อยธุยา

14769 499420 00349316 นาย  อมร   กลดัคร้าม กฟก.1 อยธุยา

14770 499421 00341845 นาย  ชยัธร    ฤกษน์าวี กฟก.1 อยธุยา

14771 499422 00339214 นาย  เฉลิมเดช   ปากพลีนอก กฟก.1 อยธุยา

14772 499423 00336725 นาย  จกัรพนธ์   โพธิเขียว กฟก.1 อยธุยา

14773 499424 00338618 นาย  พิษณุ   เฉลยอรรถ กฟก.1 อยธุยา

14774 499425 00341740 นาย  พีรภทัร์   ใจกวา้ง กฟก.1 อยธุยา

14775 499426 00335333 นาย  กิตติพงษ ์  ทดัจาํลอง กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14776 499427 00337349 นาย  เอกพงษ ์  อยูคุ่ม้ กฟก.1 อยธุยา

14777 499428 00342346 นาย  จกัร์ริน   เกตุเลก็ กฟก.1 อยธุยา

14778 499429 00337117 นาย  ประทีป   กาลมาสม กฟก.1 อยธุยา

14779 499431 00356179 นาย  ธีระพล   มะโนธรรม กฟก.1 อยธุยา

14780 499432 00336325 นาย  พชัรพงษ ์  วงษเ์ขียว กฟก.1 อยธุยา

14781 499433 00381661 นาย  สรณ์มนสั   ชาตะพา กฟก.1 อยธุยา

14782 499434 00336448 นาย  เอกชยั   โฉมงาม กฟก.1 อยธุยา

14783 499435 00343801 นาย  นพพร   แพรเขียว กฟก.1 อยธุยา

14784 499436 00336739 นาย  สุรชยั   แพงไตย กฟก.1 อยธุยา

14785 499437 00405621 นาย  นิวฒัน์   อ๊ะหมดัตอเฮด กฟก.2 ชลบุรี

14786 499438 00341459 นาย  ประไท   เสมาปรุ กฟก.2 ชลบุรี

14787 499439 00341013 นาย  ธณฐัศรัน   อรัญญิก กฟก.2 ชลบุรี

14788 499440 00336820 นาย  อาทิตย ์  ทนัพิสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

14789 499441 00337094 นาย  ปิยภทัร   บุญวาที กฟก.2 ชลบุรี

14790 499442 00338472 นาย  สุชาพงศ ์  นิยมสตัย์ กฟก.2 ชลบุรี

14791 499443 00337753 นาย  ธานี   ถาวรกิจ กฟก.2 ชลบุรี

14792 499444 00338159 นาย  สาโรจน์   เชาวดี์ กฟก.2 ชลบุรี

14793 499445 00382312 นาย  จกัรพนัธ์   วาสิคาม กฟก.2 ชลบุรี

14794 499446 00341077 นาย  จุฬา   แพทยศ์าสตร์ กฟก.2 ชลบุรี

14795 499447 00336593 นาย  ยทุธนา   บรรเทาวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

14796 499448 00338195 นาย  สิทธิศกัดิ   คงสุข กฟก.2 ชลบุรี

14797 499449 00336816 นาย  สิทธิ   พืชพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

14798 499450 00340085 นาย  ธวชัชยั   อินทวิชยั กฟก.2 ชลบุรี

14799 499451 00337208 นาย  พลัลภ   ช่างไม้ กฟก.2 ชลบุรี

14800 499453 00341063 นาย  ธนวฒัน์   ประจงภกัดี กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14801 499454 00340344 วา่ที ร.ต.  สิทธิชยั   แสงสร้อย ร.น. กฟก.2 ชลบุรี

14802 499457 00338363 นาย  อรรถพล   ชยัชนะ กฟก.3 นครปฐม

14803 499458 00350555 นาย  ธนวฒัน์   มีประมูล กฟก.3 นครปฐม

14804 499459 00336484 นาย  สนัติ   โอษฐ์งาม กฟก.3 นครปฐม

14805 499460 00336539 นาย  อิทธิพล   ทตัจาํนงค์ กฟก.3 นครปฐม

14806 499461 00337680 นาย  สวสัดิวฒัน์   ภาตินทุ กฟก.3 นครปฐม

14807 499462 00338872 นาย  วรัญ ู   ขนัแขง็ กฟน.1 เชียงใหม่

14808 499463 00351238 นาย  พลวฒัน์   ศรีวฒันะมงคล กฟก.3 นครปฐม

14809 499464 00338836 นาย  นฤพนธ์   พยอมพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

14810 499465 00350482 นาย  ธีรพงษ ์  มาตรวิจิตร กฟก.3 นครปฐม

14811 499466 00339519 นาย  พีรวฒัน์   รืนประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

14812 499467 00339573 นาย  รัฐสรณ์   พลอยแสงสาย กฟก.3 นครปฐม

14813 499468 00337167 นาย  วิทวสั   โพธิไพจิต กฟก.3 นครปฐม

14814 499469 00336525 นาย  สุริยะ   บทมาตย์ กฟก.3 นครปฐม

14815 499470 00342900 นาย  ธชัพงค ์  เฉลิมศกัดิ กฟก.3 นครปฐม

14816 499471 00341990 นาย  นิพนธ์   ครคง กฟก.3 นครปฐม

14817 499472 00336416 นาย  เทพกร   ศรีวิเชียร กฟน.3 ลพบุรี

14818 499473 00336498 นาย  เจษฏา   เปียมนอ้ย กฟก.3 นครปฐม

14819 499474 00348029 นาย  เอกชยั   จนัทร์เจริญ กฟก.3 นครปฐม

14820 499475 00338854 นาย  ศรัณย ์  วรรณคะนึง กฟก.3 นครปฐม

14821 499476 00337880 นาย  สรายทุธ์   ดีพรม กฟก.3 นครปฐม

14822 499477 00342100 นาย  สมเกียรติ   พรหมรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

14823 499478 00340667 นาย  ทวีศกัดิ   ถวิลสุข กฟต.1 เพชรบุรี

14824 499479 00336298 นาย  ศุภชยั   กลินอุบล กฟต.1 เพชรบุรี

14825 499480 00344102 วา่ที ร.ต.  ศุภชยั   เอกพจน์ กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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14826 499481 00347914 นาย  วิทยา   ภู่เจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

14827 499482 00335838 นาย  ธิติพทัธ์   พิมพเ์จริญ กฟต.1 เพชรบุรี

14828 499483 00338622 นาย  วิสุทธิ   ดาํเลก็ กฟต.1 เพชรบุรี

14829 499485 00337476 นาย  อุเทน   พวงบุบผา กฟต.1 เพชรบุรี

14830 499487 00389932 นาย  ซนัเดย ์  เอกวรรณงั กฟต.1 เพชรบุรี

14831 499488 00383536 นาย  วิทยา   รักการไถ กฟต.1 เพชรบุรี

14832 499489 00337999 นาย  ประเสริฐ   เฉียนเงิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14833 499490 00338004 นาย  วิสิทธิ   จากถิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14834 499491 00337412 นาย  นทีธร   เชียรแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14835 499493 00337567 นาย  เอรวฒัน์   เสมรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14836 499494 00336507 นาย  วิศรุต   พฤศวานิช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14837 499495 00344825 นาย  วิชิตวงศ ์  วงศง์าม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14838 499496 00337571 นาย  นนัทวฒิุ   จนัทร์ฉาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14839 499497 00342205 วา่ที ร.ต.  ณพิชย ์  ยกเสง้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14840 499498 00336216 นาย  วิชาญ   รักษด์ว้ง กฟต.3 ยะลา

14841 499499 00342546 นาย  จุมพล   ปลอดทอง กฟต.3 ยะลา

14842 499500 00338468 นาย  ปฏิพทัธ์   ขวญัดี กฟต.3 ยะลา

14843 499501 00336589 นาย  ภานบ   ไชยสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

14844 499502 00340530 นาย  สุภวชั   เอส.เอ กฟต.3 ยะลา

14845 499503 00337553 นาย  จาํนรรจ ์  เอียดคง กฟต.3 ยะลา

14846 499504 00338454 นาย  ปวนั   แซ่หลี กฟต.3 ยะลา

14847 499505 00345203 นาย  โสรัจ   พศัระ กฟต.3 ยะลา

14848 499506 00340126 นาย  กลา้หาญ   รัตนา กฟต.3 ยะลา

14849 499507 00342732 นาย  เกียรติศกัดิ   เริงเขตรการณ์ กฟน.3 ลพบุรี

14850 499508 00350878 น.ส.  ฐิติพร   เผอืนผนั กฟก.2 ชลบุรี
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14851 499509 00341095 น.ส.  จิราวรรณ   ธวชันโรดม กฟก.2 ชลบุรี

14852 499510 00342069 นาย  ชยพล   ชาํนิ กฟก.2 ชลบุรี

14853 499511 00343201 นาย  สุทธิศกัดิ   ชยับุญเรือง กฟก.2 ชลบุรี

14854 499512 00370945 นาย  จรัล   ปานดาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14855 499513 00365716 นาย  วฒิุชยั   อุทธา กฟก.2 ชลบุรี

14856 499515 00344693 นาง  สุดารัตน์   เจริญวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

14857 499519 00335797 นาย  อภิชาติ   นิมเทียน สาํนกังานใหญ่

14858 499520 00335747 นาย  ภมร   บวัตูม สาํนกังานใหญ่

14859 499522 00335674 น.ส.  ณฐัพชัญ ์  วีระเสถียร สาํนกังานใหญ่

14860 499523 00335806 นาย  กิติศกัดิ   นกอยู่ สาํนกังานใหญ่

14861 499524 00335688 นาย  วชัรพล   วะนะสนธิ สาํนกังานใหญ่

14862 499526 00335551 นาย  เอกวฒิุ   ฉายากุล สาํนกังานใหญ่

14863 499528 00338086 น.ส.  จารุวรรณ   ณ ราตรี กฟต.3 ยะลา

14864 499529 00347500 น.ส.  พิมพใ์จ   เทวะปรมาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

14865 499530 00345980 นาย  สรรเสริญ   ศิลาไศรย กฟก.2 ชลบุรี

14866 499531 00420689 นาง  ณภชักมล   มูระวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

14867 499532 00338686 น.ส.  อนิวรรณ   ฤทธิประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

14868 499533 00335410 นาย  ภสุ   เกตุสวาสดิ กฟน.3 ลพบุรี

14869 499534 00337749 นาย  ภาณุวฒัน์   สายสุวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

14870 499535 00403665 นาย  ไพรัช   โสภณพินิจ กฟต.1 เพชรบุรี

14871 499536 00337480 นาย  วชัรพงษ ์  เอียมเฟียม กฟต.1 เพชรบุรี

14872 499537 00341140 นาย  วสนัต ์  นิมนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

14873 499538 00338977 น.ส.  พรรณภา   ชุมภู กฟต.3 ยะลา

14874 499539 00338327 นาย  ธชัศกัดิ   บุญมาก กฟต.1 เพชรบุรี

14875 499540 00338913 นาย  ทรงพร   จนัทจร กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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14876 499541 00340512 นาย  ประยงค ์  กงัรวมบุตร กฟต.1 เพชรบุรี

14877 499542 00338290 นาย  ฉตัรธีรพล   ทวีสิริโชติกุล กฟต.1 เพชรบุรี

14878 499543 00343360 นาย  จรินทร์   ชมอินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

14879 499544 00336757 นาย  ดาํรงรักษ ์  ร่วมรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

14880 499545 00336616 นาย  ณฐัพร   จุววิฒัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

14881 499546 00357416 นาย  ศรายทุธ   เขม็มาลยั กฟก.2 ชลบุรี

14882 499547 00338313 นาย  ธนาภาส   ศิริธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

14883 499548 00339537 นาง  จุฬาลกัณ์   ลาํภกัดี กฟต.1 เพชรบุรี

14884 499549 00337503 นาย  ธีรพิสิฐ   เกษมสุข กฟน.1 เชียงใหม่

14885 499550 00337771 นาง  อรุณรัตน์   บุญเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

14886 499551 00337644 นาย  เฉลิมวฒิุ   วจิารณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

14887 499552 00338690 น.ส.  ณฐัธยาน์   อยูค่ง สาํนกังานใหญ่

14888 499553 00334773 นาย  กฤชนนท ์  วงษวิ์จารณ์ กฟก.1 อยธุยา

14889 499554 00334787 นาย  จาตุรงค ์  ศรีศกัดา กฟก.1 อยธุยา

14890 499555 00334791 นาย  เจนณรงค ์  เขตร์วิทย์ กฟน.2 พิษณุโลก

14891 499556 00334800 นาย  ณภทัร   ทองคาํ กฟก.2 ชลบุรี

14892 499557 00338127 นาย  ฐิมากร   มีมงคล สาํนกังานใหญ่

14893 499558 00334814 นาย  พงษศ์กัดิ   แกว้เจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14894 499560 00334832 นาย  ปริวรรษ   แถมจาํรัส กฟน.3 ลพบุรี

14895 499561 00334846 นาย  ปิยวฒิุ   วรรณวงค์ กฟก.1 อยธุยา

14896 499562 00334850 นาย  วรรธนยั   ลกัขษร กฟน.1 เชียงใหม่

14897 499563 00334864 นาย  พูลสวสัดิ   จนัทรศร กฟฉ.1 อุดรธานี

14898 499564 00334878 นาย  ส่งศกัดิ   วิจิตรปัญญา กฟก.3 นครปฐม

14899 499566 00337030 นาย  ณรงคเ์ดช   โพธิมล สาํนกังานใหญ่

14900 499567 00334882 นาย  จตุรนต ์  สวสัดิผล กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

14901 499568 00334896 นาย  สมประสงค ์  โนนใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14902 499569 00333468 นาย  พงศธร   เรืองจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

14903 499570 00334278 นาย  ณฐัวฒัน์   นึกอุ่นจิตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

14904 499571 00334282 นาย  ปิยณฎัฐ์   เอียวเจริญ กฟต.3 ยะลา

14905 499572 00334296 นาย  บุญเพง็   ศรีวงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

14906 499573 00346322 นาย  วารุจ   ธีรทพัเทวญั กฟน.2 พิษณุโลก

14907 499574 00334250 นาย  ปิยวชั   ชูเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14908 499575 00334305 นาย  ปรัชญา   ทองสุข กฟน.1 เชียงใหม่

14909 499576 00334319 นาย  ปิยศกัดิ   บุญอนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14910 499577 00334323 นาย  วิทยา   สกณีุ กฟก.1 อยธุยา

14911 499578 00367481 นาย  วิศรุต   บุตรแสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

14912 499580 00334341 นาย  วิทยา   ลอยพิลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14913 499581 00334355 นาย  วีรวฒัน์   พรมแสน กฟฉ.3 นครราชสีมา

14914 499582 00334369 นาย  ศุภวชิญ ์  อุทยัแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

14915 499583 00334373 นาย  อนุรักษ ์  โคตรมงคล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14916 499584 00333604 นาย  ศิวพงศ ์  เฉลียวพจน์ สาํนกังานใหญ่

14917 499585 00367904 นาย  ศุภชยั   รถมณี สาํนกังานใหญ่

14918 499586 00369160 นาย  สุทธิศกัดิ   นาโสม กฟน.3 ลพบุรี

14919 499588 00333618 นาย  อาณติัชยั   คาํเกษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14920 499589 00334387 นาย  กฤษชยั   พวงพุฒ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14921 499590 00334391 นาย  ประมวล   ญาณโกมุท กฟน.3 ลพบุรี

14922 499591 00334400 นาย  ประมาณ   ญาณโกมุท กฟน.3 ลพบุรี

14923 499592 00334414 นาย  กฤษฎา   ปาระคะ กฟฉ.1 อุดรธานี

14924 499593 00334428 นาย  ปัญญาศกัดิ   ค่ายบุรี กฟน.2 พิษณุโลก

14925 499595 00334446 นาย  พีรพล   จนัทร์สุวรรณ กฟน.2 พิษณุโลก
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14926 499596 00334450 นาย  ขวญัพงศ ์  ไชยราช กฟน.2 พิษณุโลก

14927 499597 00334478 นาย  พีระชยั   พูลมี กฟก.1 อยธุยา

14928 499598 00334464 นาย  ก่อณชัพงศ ์  ครองสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

14929 499599 00334482 นาย  พีระพงษ ์  ศรีเมือง กฟฉ.3 นครราชสีมา

14930 499600 00334496 นาย  ฆนรุจน์   วงษาสาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14931 499601 00334505 นาย  ภทัร   เจริญศรี กฟน.3 ลพบุรี

14932 499602 00334519 นาย  ชลธิศ   กิตติวฒิุธาดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14933 499603 00334523 นาย  ภทิัยะ   ครุฑวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14934 499604 00334537 นาย  ภูวเดช   ยะสุรีย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14935 499605 00334541 นาย  ณฐัพงษ ์  ภูทศัน์ กฟก.2 ชลบุรี

14936 499606 00334555 นาย  ณฐัภทัร   คาํลว้น กฟฉ.1 อุดรธานี

14937 499607 00334569 นาย  ติณณภพ   ร่มศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14938 499608 00334573 นาย  วศิน   ปะกิระคะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14939 499609 00334587 นาย  ทองพิศ   กรอบมุข กฟต.1 เพชรบุรี

14940 499610 00334628 นาย  เทพรัตน์   ศรีดว้ง กฟน.3 ลพบุรี

14941 499611 00334591 นาย  วสนัต ์  ศรีบริบาล กฟต.1 เพชรบุรี

14942 499612 00334600 นาย  ธนกร   ใสดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14943 499613 00334614 นาย  วชัรพงษ ์  จาวรรณกาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14944 499614 00334632 นาย  ธนทั   บวัแกว้ สาํนกังานใหญ่

14945 499615 00334646 นาย  ศานติ   ลีนาราช กฟน.3 ลพบุรี

14946 499616 00334650 นาย  สรศกัดิ   เมตุลา กฟฉ.3 นครราชสีมา

14947 499617 00344116 นาย  ธนากร   สิงหาคร กฟฉ.1 อุดรธานี

14948 499618 00334664 นาย  สหราช   วงษแ์สง กฟน.3 ลพบุรี

14949 499619 00334678 นาย  ธนิสร   ฉาํแสง กฟน.3 ลพบุรี

14950 499622 00334705 นาย  ธราดล   โทพล กฟฉ.1 อุดรธานี
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14951 499623 00334719 นาย  อนุชา   โพธาราม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14952 499624 00334723 นาย  นภดล   พรหมสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

14953 499625 00334737 นาย  อมรวิทย ์  ราชชมภู กฟต.1 เพชรบุรี

14954 499626 00334741 นาย  นาวกิร   บุญศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14955 499627 00334755 นาย  อิทธิพงษ ์  โงว้ตระกูล กฟน.2 พิษณุโลก

14956 499628 00334769 นาย  เมธี   สมภกัดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

14957 499629 00337103 นาย  วีรพงษ ์  ช่วยบุญชู สาํนกังานใหญ่

14958 499631 00339555 น.ส.  กนกวรรณ   กฤตพรรัตน์ สาํนกังานใหญ่

14959 499632 00340380 นาง  สตพร   ดาํเกิงพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

14960 499633 00342855 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   สว่าง กฟฉ.3 นครราชสีมา

14961 499634 00338377 น.ส.  ครองศิริ   มงคลเกษตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

14962 499635 00337317 นาย  เจนณรงค ์  กลนัวารี กฟฉ.3 นครราชสีมา

14963 499636 00336575 นาง  ชืนนภา   เกษตรเวทิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

14964 499637 00339028 นาย  เจษฎา   โลหากาศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

14965 499638 00337676 น.ส.  กอบแกว้   แสงประไพ กฟน.3 ลพบุรี

14966 499639 00336434 นาย  อาํพล   พงษพิ์พฒัน์ สาํนกังานใหญ่

14967 499640 00336848 น.ส.  พิริยา   ยุน่สมาน สาํนกังานใหญ่

14968 499641 00337717 น.ส.  กญัญา   อรุณเรืองศิริเลิศ สาํนกังานใหญ่

14969 499642 00341322 นาย  ชิษณุพงษ ์  ตาวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14970 499643 00437492 นาย  ปฐมทรรศน์   ชงดัเวช กฟฉ.1 อุดรธานี

14971 499645 00338731 นาง  นิพทัธา   พยงุรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14972 499647 00343615 น.ส.  เมวดี   ศรีสถาน กฟฉ.1 อุดรธานี

14973 499648 00339955 น.ส.  ณฐันนัท ์  กวนกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

14974 499649 00341536 วา่ที ร.ต.  เอกพล   เวกสูงเนิน กฟฉ.1 อุดรธานี

14975 499650 00339482 นาย  เทพทตั   อุดมวฒันะ กฟฉ.1 อุดรธานี
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14976 499651 00341613 วา่ที ร.ต.  พงษธ์วชั   อ.ท.ชม กฟฉ.1 อุดรธานี

14977 499652 00337280 น.ส.  สวรรยา   ภูปิติโรภาส กฟฉ.1 อุดรธานี

14978 499653 00342655 นาย  อดิเรก   ภูกองชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

14979 499654 00337535 นาย  ฆนรุจ   ดวงตะวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

14980 499655 00338072 นาย  กฤษดากร   พรอชิรวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

14981 499656 00356551 นาง  สุภาพร   พรหมณี กฟฉ.3 นครราชสีมา

14982 499657 00338331 น.ส.  รัชดาภรณ์   เพียวสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

14983 499658 00337703 นาย  พีรวชิญ ์  สุขสบาย สาํนกังานใหญ่

14984 499659 00339264 น.ส.  พรนภาคณินร์   แกว้ประดิษฐ์ทุน สาํนกังานใหญ่

14985 499660 00337971 นาย  ปฏิญญา   ตนัพงษ์ สาํนกังานใหญ่

14986 499661 00338654 น.ส.  วรรณวิสา   ดิฐวิบูลย์ กฟต.1 เพชรบุรี

14987 499662 00338781 น.ส.  สุรียพ์ร   ถาํแกว้ สาํนกังานใหญ่

14988 499663 00339664 น.ส.  อารีวรรณ   ขจรเดช กฟฉ.1 อุดรธานี

14989 499664 00338795 นาย  สิทธิกร   ฐิโนทยั สาํนกังานใหญ่

14990 499665 00337935 นาย  ทศพล   วิวรรณธนานุตร์ กฟก.3 นครปฐม

14991 499666 00336789 นาย  ศมน   ตงัคณานุสรณ์ สาํนกังานใหญ่

14992 499667 00362754 นาย  พุธ   จุลิกพงศ์ สาํนกังานใหญ่

14993 499668 00337549 นาย  วิศรุตฆ ์  ศิริสิงห์สงัชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

14994 499669 00337517 นาย  ณฐันนท ์  งามเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

14995 499670 00345126 นาย  สาธิน   ผาสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

14996 499671 00338636 นาย  ชานนท ์  ติวสิขเรศ สาํนกังานใหญ่

14997 499672 00340221 นาย  วีรชยั   เผอืกเทศ กฟก.1 อยธุยา

14998 499673 00337294 นาย  ศุภกิจ   เหรียญนิยม กฟก.1 อยธุยา

14999 499674 00352670 นาย  เอกภพ   ดวงจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

15000 499675 00337458 น.ส.  พรแกว้   บวัเทศ กฟก.1 อยธุยา
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15001 499676 00337903 นาย  ธนายสุ   เลาสวสัดิกุล กฟก.1 อยธุยา

15002 499678 00338436 นาย  วิทู   สุขปลืม กฟก.1 อยธุยา

15003 499679 00339769 นาย  ประมุข   รืนมะเดือ สาํนกังานใหญ่

15004 499680 00342582 นาย  กวิน   เจริญดี สาํนกังานใหญ่

15005 499681 00337430 นาย  ธนาคม   ดงักอ้ง สาํนกังานใหญ่

15006 499682 00337444 นาย  ณธรรชพงศ ์  ศรีมูลนนัท์ สาํนกังานใหญ่

15007 499683 00340871 น.ส.  วิสินี   ฤกษธ์นกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15008 499685 00341768 น.ส.  ชลธิชา   สิทธิวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

15009 499686 00338181 น.ส.  ณฐัเนตร   ศรีนวล สาํนกังานใหญ่

15010 499687 00338068 นาย  พลัลภ   กิตติจูงจิต กฟก.1 อยธุยา

15011 499688 00338559 น.ส.  สุกญัญา   เปาริก กฟก.1 อยธุยา

15012 499689 00350264 น.ส.  ประภสัสร   รอดทอง กฟก.1 อยธุยา

15013 499690 00339355 น.ส.  ภรณ์ทิพย ์  สญัญะชิต กฟก.1 อยธุยา

15014 499691 00338177 นาย  สุพจน์   วราสินธ์ุ สาํนกังานใหญ่

15015 499692 00338604 น.ส.  กมลวรรณ   พึงเดช กฟก.1 อยธุยา

15016 499693 00346372 น.ส.  ภทัราภรณ์   ทองคาํสุข กฟก.1 อยธุยา

15017 499694 00342291 น.ส.  สยามล   บุตรจินดา กฟต.1 เพชรบุรี

15018 499695 00354777 นาย  เจษฎา   ปาละวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

15019 499696 00339937 นาย  โฆสิต   เอียมระหง กฟก.1 อยธุยา

15020 499697 00345485 นาย  ชชัเทพ   ชาจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

15021 499698 00337785 นาย  อาทิตย ์  กนัยาน๊ะ กฟน.1 เชียงใหม่

15022 499700 00338131 นาย  เอกราช   พิลา สาํนกังานใหญ่

15023 499701 00337808 นาย  ชนพล   บุญสุขนิกร สาํนกังานใหญ่

15024 499702 00351333 นาย  ธนวฒัน์   คาํขรูู กฟฉ.3 นครราชสีมา

15025 499703 00339200 นาย  อนุรัตน์   อ่อนกา้นเหลือง กฟฉ.3 นครราชสีมา
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15026 499704 00359004 นาย  อนพทัย ์  หมู่ไพศาล สาํนกังานใหญ่

15027 499705 00338640 น.ส.  ปิยะวฒัน์   วิกุล กฟน.1 เชียงใหม่

15028 499706 00347346 นาย  ปฏิวติั   สฤษดิกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15029 499707 00338222 น.ส.  ฐิตารีย ์  โสธรกุลโรจน์ สาํนกังานใหญ่

15030 499708 00339523 น.ส.  อิสริยา   สนัทดั กฟก.3 นครปฐม

15031 499709 00339387 นาย  ธีรไนย   เกิดเจริญ กฟก.3 นครปฐม

15032 499710 00340285 น.ส.  กนกทิพย ์  จุย้เจริญ กฟก.3 นครปฐม

15033 499711 00340744 น.ส.  กลัยวรรธน์   เฮงฮวั กฟก.3 นครปฐม

15034 499712 00341245 น.ส.  นิชนิภา   ระวงังาน กฟก.3 นครปฐม

15035 499713 00341663 น.ส.  ชมภูนุช   หนุนเหลือง กฟก.3 นครปฐม

15036 499714 00346077 วา่ที ร.ต.  สุรสิทธิ   เขียวหวาน กฟก.3 นครปฐม

15037 499715 00338886 น.ส.  สุนิสา   วชัรวรพิพฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

15038 499716 00338890 นาย  ศุภาวิชญ ์  เสนะวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

15039 499717 00349366 นาย  วชัระ   แดงเขียว กฟก.3 นครปฐม

15040 499718 00341059 นาย  ณฐัเดช   เลก็ถวิลวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

15041 499719 00344061 นาย  สิทธิพร   เวชตรียานนท์ กฟก.3 นครปฐม

15042 499721 00350478 นาย  กฤตภคั   เนียมสมิง กฟก.3 นครปฐม

15043 499722 00338018 นาย  ภูมิ   ร่มโพธิทอง กฟก.3 นครปฐม

15044 499723 00337735 น.ส.  พรหมพิมาน   แยม้บุญเรือง สาํนกังานใหญ่

15045 499724 00338418 นาง  สุจิตรา   มาลารัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15046 499725 00359909 นาย  จีระวฒัน์   นาคเวช สาํนกังานใหญ่

15047 499726 00340617 นาง  สุนิสา   ทวีสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15048 499727 00338022 นาง  วนัวิสาข ์  ยอดระบาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15049 499728 00340803 น.ส.  วรารัตน์   ลดัดากุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15050 499729 00339505 น.ส.  จุฑารัตน์   แซ่จนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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15051 499730 00341722 นาย  นิกร   บุญเติม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15052 499731 00370004 นาย  สุวฒัน์   ทวีสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15053 499732 00342023 นาย  อดิศกัดิ   รุ่งเพียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15054 499733 00338054 น.ส.  พจนีย ์  ศิริบุญรอด สาํนกังานใหญ่

15055 499734 00338486 นาย  ธีรพงษ ์  พลมาตย์ สาํนกังานใหญ่

15056 499735 00346318 นาย  สมโชค   บุญช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15057 499736 00340621 นาย  องอาจ   ยอดแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15058 499737 00346031 นาย  นราศกัดิ   จิตรโสภาส กฟต.1 เพชรบุรี

15059 499738 00340235 วา่ที ร.ต.  ฉตัรชยั   จนัทวิสูตร กฟก.1 อยธุยา

15060 499739 00338668 นาย  นพพร   วายาโม กฟน.3 ลพบุรี

15061 499740 00342132 น.ส.  สุพรรณา   จุฬาพิพฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

15062 499741 00345976 น.ส.  สริตา   วงศพ์ยคัฆ์ กฟก.2 ชลบุรี

15063 499742 00335929 น.ส.  ปานศิรินทร์   เณรนุ่ม กฟก.2 ชลบุรี

15064 499744 00336870 นาย  ธาดาพิทกัษ ์  ขวญัวงษ์ กฟน.2 พิษณุโลก

15065 499745 00346904 นาย  ทรงพล   สุขเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

15066 499747 00338563 น.ส.  กนกรัตน์   ชาญชลสมุทร กฟก.2 ชลบุรี

15067 499748 00349970 นาย  ชลพฒัน์   ศรีเกิดครืน กฟก.3 นครปฐม

15068 499751 00341081 น.ส.  เสาวภทัร   แจง้จนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15069 499753 00339846 น.ส.  อรกานต ์  เวชยชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

15070 499754 00337626 นาง  พรทิพย ์  วิจิตธาํรงศกัดิ สาํนกังานใหญ่

15071 499755 00340180 นาย  นนทชยั   อยูไ่ทย สาํนกังานใหญ่

15072 499756 00344889 นาย  กิตติธชั   จนัทร์เพลา กฟต.3 ยะลา

15073 499757 00340358 น.ส.  นวลปราง   ชูตินนัทน์ กฟก.1 อยธุยา

15074 499758 00342932 นาย  ณฐัวฒิุ   บรรลือหาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15075 499759 00347164 นาย  ธนิต   สุรชยัสิขวิทย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

15076 499760 00340453 นาย  อิทธิพล   รุจาคม กฟฉ.3 นครราชสีมา

15077 499761 00340376 นาย  พงศกร   แพทยก์ระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

15078 499762 00348647 นาย  อิสรา   รัตนพฤกษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

15079 499763 00349784 น.ส.  พศษร   จนัทร์เงิน กฟน.1 เชียงใหม่

15080 499764 00348724 นาย  กณัฐศัว ์  มนัสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

15081 499765 00342287 นาย  เจตนนท ์  ประทุมชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15082 499766 00339232 นาย  อธิกร   ห้วยทราย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15083 499767 00342778 นาย  ธนิตเชษฐ   ผสิุงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15084 499768 00351410 นาย  ธนกร   มหาวีระชยักุล กฟก.1 อยธุยา

15085 499770 00345835 นาย  ปิยะชยั   ศรีธญัญา สาํนกังานใหญ่

15086 499771 00352284 นาย  ภาคภูมิ   พิมพะ กฟน.3 ลพบุรี

15087 499772 00345049 นาย  สุรสิทธิ   ตระกูลวรวฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

15088 499773 00338272 นาย  ศุภโชค   พรหมชยัรัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

15089 499776 00346027 น.ส.  ยพุยง   บงัสี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15090 499777 00338995 นาง  นาฏยานี   บุญตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15091 499778 00348247 น.ส.  ดรุณี   วงษศิ์ลป์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15092 499779 00342128 น.ส.  กรรณิการ์   แน่นอุดร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15093 499780 00347150 น.ส.  วนัทนีย ์  ไชยปัดสา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15094 499781 00345821 น.ส.  หทยักาญจน์   มีขาํ สาํนกังานใหญ่

15095 499782 00343051 นาย  จกัรกฤษณ์   ศรีสร้อย กฟฉ.1 อุดรธานี

15096 499783 00400621 นาย  อุกฤษ   ศรียะวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15097 499784 00342619 นาย  พฒันพงษ ์  วงศป์รักไพศาล กฟน.1 เชียงใหม่

15098 499785 00343683 น.ส.  วิรงคร์อง   สมเพชร์ กฟน.1 เชียงใหม่

15099 499786 00340021 นาง  สุดารัตน์   ธิราช กฟน.1 เชียงใหม่

15100 499787 00340526 นาง  จุฬาลกัษณ์   ก๋าใจคาํ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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15101 499788 00338422 น.ส.  ณฐัการ   ราโชกาญจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

15102 499789 00357589 นาง  ธิดารัตน์   เบญจศศิกุล กฟน.1 เชียงใหม่

15103 499790 00343429 นาย  พงษกิ์จ   สุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

15104 499791 00340594 นาย  ธวชัชยั   กาใจ กฟน.1 เชียงใหม่

15105 499792 00341031 นาย  สงกรานต ์  จนัทร์ชยั กฟน.1 เชียงใหม่

15106 499793 00339014 นาย  มนสัวี   ยมิสมาน กฟน.1 เชียงใหม่

15107 499794 00339587 นาย  เฉลิมชยั   เชิดชูไพร กฟน.1 เชียงใหม่

15108 499795 00339919 น.ส.  ศิรินภา   งามศรีขาํ กฟน.3 ลพบุรี

15109 499796 00347223 นาง  นริศรา   ชูรัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

15110 499797 00340730 น.ส.  นภทัร   เดียวตระกลู กฟน.3 ลพบุรี

15111 499798 00340653 นาง  ศุภวรรณ   แสนบุญเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

15112 499799 00339969 น.ส.  ศศิวิมล   ทรงชน กฟน.3 ลพบุรี

15113 499800 00340558 นาง  ปรานอม   ชาติยานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

15114 499806 00341413 นาย  กษิต   ขอนกลาย กฟน.3 ลพบุรี

15115 499807 00350905 นาย  เอกชยั   สินโน กฟน.3 ลพบุรี

15116 499808 00350741 นาย  นิรันดร์   ธรรมสนธิเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

15117 499809 00342700 นาย  จิรวฒัน์   วิศิษฏรุ่์งเรือง กฟน.3 ลพบุรี

15118 499810 00343233 นาย  ณฏัฐกิตติ   นนดี กฟน.3 ลพบุรี

15119 499811 00345308 นาย  วชัรพล   สวสัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

15120 499812 00340108 นาย  ศรายทุธ   วอ่งวรีะยทุธ์ กฟต.3 ยะลา

15121 499813 00339678 น.ส.  สุนิสา   มุสิกะไชย กฟต.3 ยะลา

15122 499814 00348938 นาย  ปราโมทย ์  แพรกบรรเทิง กฟต.3 ยะลา

15123 499816 00347796 น.ส.  สุภทัรา   สงัขข์าว กฟต.3 ยะลา

15124 499818 00342714 นาย  อวิรุทธ์   ประสานวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

15125 499819 00342269 นาย  ภูวไนย   พิมลศรี กฟก.2 ชลบุรี
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15126 499820 00341045 นาย  ทรงศกัดิ   ขวาไชย กฟก.2 ชลบุรี

15127 499821 00356183 นาย  ไชยเชษฐ ์  มาเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

15128 499823 00344639 น.ส.  ฉฐัสินี   จิตเสรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15129 499824 00341136 น.ส.  กิตตร์วี   รุ่งทอง กฟก.2 ชลบุรี

15130 499825 00350341 น.ส.  นภสัวรรณ   พนัธุรัตน์ธาดา กฟน.2 พิษณุโลก

15131 499828 00341009 น.ส.  สาวิตรี   ชูบดินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

15132 499829 00358917 นาย  ปฎิญญา   กาญจนานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

15133 499830 00341572 นาย  กฤษฎา   เจะมะ กฟต.3 ยะลา

15134 499831 00340580 น.ส.  อรุณี   แสงประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

15135 499832 00341263 น.ส.  อินทิรา   ชูบดินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

15136 499833 00357389 นาง  ปิยะพร   เอิบอิม กฟต.1 เพชรบุรี

15137 499834 00343251 วา่ทีร้อยตรีหญิง  ศุริษา   จามจุรี กฟต.1 เพชรบุรี

15138 499835 00343483 นาย  รัฐพล   บุญดี กฟต.1 เพชรบุรี

15139 499836 00343724 นาย  อฐัพงษ ์  ชูลีธรรม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15140 499837 00346663 น.ส.  อจัฉรา   สงฉิม กฟต.1 เพชรบุรี

15141 499838 00338945 นาย  ศลัย ์  จงไกรจกัร์ กฟต.3 ยะลา

15142 499839 00342378 นาง  สุภาภรณ์   ชนะสงคราม กฟต.3 ยะลา

15143 499840 00342019 น.ส.  วิภาภรณ์   นาคเทวญั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15144 499841 00342037 นาง  กรกต   จิตรากลู กฟต.3 ยะลา

15145 499842 00351165 นาย  สุขไพศาล   ราชมณี กฟต.1 เพชรบุรี

15146 499843 00347728 นาย  ไพศาล   หมายเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

15147 499844 00373298 นาย  พฒันพงศ ์  อินทร กฟต.1 เพชรบุรี

15148 499845 00339646 นาย  ทศพล   คิดชอบ กฟต.3 ยะลา

15149 499846 00368128 นาย  สุรศกัดิ   แซ่ภู่ กฟต.3 ยะลา

15150 499847 00340203 นาย  บญัชา   ช่อพนัธ์ุกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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15151 499848 00345162 นาย  ภูมิพงศ ์  พงศไ์พโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15152 499849 00353199 นาย  พงคเ์ดช   พิพิธภณัฑ์ กฟต.3 ยะลา

15153 499850 00345362 นาย  วิญ ู   พฒันนิวาสน์ กฟต.3 ยะลา

15154 499851 00340449 น.ส.  จุฑามาส   ชูโชติ กฟต.3 ยะลา

15155 499852 00340980 นาย  สุชาติ   บุ๊ญสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

15156 499854 00343001 นาย  พงศน์รินทร์   พงษบุ์ตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15157 499855 00340603 นาย  สาธิต   ธีรทรัพยธ์รรม กฟก.3 นครปฐม

15158 499857 00343697 นาย  อนุสรณ์   อมรรัตนศกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15159 499858 00343710 น.ส.  ราณีย ์  เสนเนียม กฟต.3 ยะลา

15160 499859 00338931 นาย  ภูเบศ   วฒิุศกัดิ กฟต.3 ยะลา

15161 499860 00340962 น.ส.  จารินี   ยงัอุ่น กฟก.1 อยธุยา

15162 499861 00355282 นาย  วชัรพงษ ์  เกียรติสุพิมล กฟต.1 เพชรบุรี

15163 499862 00341827 นาย  ธนกฤต   จกัสาร กฟต.1 เพชรบุรี

15164 499863 00347900 นาย  จกัรพนัธ์   ชวนพิณ กฟต.1 เพชรบุรี

15165 499864 00338509 นาย  ภทัระ   แสนสม สาํนกังานใหญ่

15166 499866 00345017 นาย  ศกัดิชาย   พิมเสนศรี กฟต.3 ยะลา

15167 499867 00347623 นาย  วีรกิต   ตงัคโนภาส กฟฉ.3 นครราชสีมา

15168 499868 00343497 น.ส.  ศิวพร   จิตตุรงคอ์าภรณ์ กฟน.2 พิษณุโลก

15169 499869 00357420 นาย  ขวญัชยั   เจริญสมประสงค์ กฟก.2 ชลบุรี

15170 499870 00341940 นาย  พฒันพนัธ์   บุญทอง สาํนกังานใหญ่

15171 499871 00345176 นาย  พงศพ์ฒัน์   ปักษิณศิริ กฟต.3 ยะลา

15172 499872 00417870 นาย  วราวฒิุ   หมวกแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

15173 499874 00341518 น.ส.  ศศิภารัชต ์  ตงัจิตรถาวรกุล สาํนกังานใหญ่

15174 499875 00344152 น.ส.  วินิตา   ฤาชยั สาํนกังานใหญ่

15175 499876 00344148 นาย  ภควิน   สกุลอาํพนั สาํนกังานใหญ่
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15176 499877 00342487 น.ส.  ณฐัพร   บุญจรัส สาํนกังานใหญ่

15177 499878 00342491 น.ส.  สิริทิพย ์  จนัษร สาํนกังานใหญ่

15178 499881 00343324 นาย  เดียร์   จนัทร์ศรี สาํนกังานใหญ่

15179 499882 00342869 นาย  ชยัประสาน   สุรวิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

15180 499883 00345635 นาย  ศรัณย ู  คงเรือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15181 499884 00345267 น.ส.  ชนตัพร   สมนาม สาํนกังานใหญ่

15182 499885 00343079 นาย  ขรรคช์ยั   จารัตน์ สาํนกังานใหญ่

15183 499889 00345712 นาย  ไพฑูรย ์  จานแกว้ สาํนกังานใหญ่

15184 499890 00342528 นาย  กฤตภาส   แกว้เจริญ สาํนกังานใหญ่

15185 499891 00394975 นาย  กรณฐั   ธรรมศิริ สาํนกังานใหญ่

15186 499892 00342596 นาย  จิรพนัธ์   มณีสมัพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

15187 499893 00345471 นาย  วรวิทย ์  บินซาอิด สาํนกังานใหญ่

15188 499894 00343792 นาย  ปฐมพงษ ์  โพธินางรอง กฟฉ.1 อุดรธานี

15189 499895 00342887 นาย  ธนภทัร   ทวีทอง สาํนกังานใหญ่

15190 499896 00343029 นาย  จอมอฐั   สว่างวงศ์ สาํนกังานใหญ่

15191 499897 00343015 น.ส.  ชยาภา   ทาทิตย์ สาํนกังานใหญ่

15192 499898 00343910 น.ส.  พิมพถ์วิล   หลา้วงษา สาํนกังานใหญ่

15193 499899 00342396 น.ส.  พิภทัรา   หวงัวงศส์ถาพร สาํนกังานใหญ่

15194 499903 00343097 นาย  สิทศวีร์   สุภธีระวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

15195 499904 00342469 นาย  ชชัชล   สรวยสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

15196 499905 00343988 น.ส.  พชัร์หทยั   ธรรมสโรช สาํนกังานใหญ่

15197 499906 00342437 น.ส.  วิภาดา   ทาสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

15198 499907 00342441 นาง  พนัทิวา   ชิตเครือ สาํนกังานใหญ่

15199 499908 00343897 น.ส.  ปริญญาธนญั   เอียมสาํอางค์ กฟน.3 ลพบุรี

15200 499909 00343906 น.ส.  รติรัตน์   แดงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่
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15201 499910 00347964 น.ส.  นพรัตน์   อภิชาตสิริธรรม สาํนกังานใหญ่

15202 499911 00343356 นาย  ศิวกร   เกตุสมพงษ์ สาํนกังานใหญ่

15203 499912 00341972 น.ส.  อภิรมณ์   อุยถาวรยงิ สาํนกังานใหญ่

15204 499913 00342005 น.ส.  พนิตา   เจริญผลารักษ์ สาํนกังานใหญ่

15205 499914 00343588 น.ส.  วรรษมน   สารชุม สาํนกังานใหญ่

15206 499915 00341786 นาย  สุรศกัดิ   สุรธรรมานนัท์ กฟก.3 นครปฐม

15207 499918 00348483 นาย  ธนย   วดัแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

15208 499919 00362154 น.ส.  เปียมสุข   อนนัตเสถ กฟต.3 ยะลา

15209 499921 00345285 น.ส.  กนกพร   วงศม์ณี กฟต.3 ยะลา

15210 499922 00345021 นาย  วฒิุพนัธ์   พุฒิมานิตพงศ์ สาํนกังานใหญ่

15211 499923 00342500 นาย  กิตติเดช   ศิริพรรคชยั สาํนกังานใหญ่

15212 499924 00344120 นาย  จกัรรินทร์   พดัขนุทด กฟฉ.1 อุดรธานี

15213 499925 00343665 นาย  สุทธิพงษ ์  ผยุมูลตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

15214 499926 00342746 น.ส.  อลิสา   ส่งพุทธิพงศ์ สาํนกังานใหญ่

15215 499927 00355478 นาย  อศัวิน   ผมประทุม กฟฉ.1 อุดรธานี

15216 499928 00344839 น.ส.  จนัทร์สุดา   ฮวดไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

15217 499929 00357620 น.ส.  เพียงเพญ็   โมอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

15218 499930 00389269 นาง  ศศิตา   บาํรุงศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

15219 499931 00342750 นาย  อาทิตย ์  อมรรัตน์โชติ สาํนกังานใหญ่

15220 499932 00341954 นาง  วนัวิสาข ์  ทรงบณัฑิตย์ สาํนกังานใหญ่

15221 499934 00349920 นาง  นภสัวรรณ   ศรีธรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15222 499935 00343310 นาง  ศิรประภา   ศิริสิงห์สงัชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

15223 499936 00344093 นาง  ธนัยนนัท ์  เกษจินดา กฟฉ.1 อุดรธานี

15224 499937 00346354 น.ส.  ศศิธร   ศรีสุขสมวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15225 499938 00347405 นาง  อินทิรา   แสงบุดดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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15226 499939 00344920 น.ส.  กีรตาภรณ์   ร่มเยน็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15227 499940 00346304 น.ส.  วชัรีญา   วรัยพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15228 499941 00350919 น.ส.  ปิยะนุช   บุญใหญ่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15229 499942 00347605 น.ส.  จิตโสภิณ   สืบสุนทร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15230 499943 00356610 น.ส.  จุฑารัตน์   ศรศกัดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15231 499944 00342928 น.ส.  ภทัรา   กลุเดชชยัชาญ กฟก.1 อยธุยา

15232 499945 00345071 นาย  อภิชาติ   อ่างรัมย์ กฟก.1 อยธุยา

15233 499946 00345085 น.ส.  กลัยา   พนัแสน กฟก.1 อยธุยา

15234 499947 00347100 นาย  นรวีร์   สงัขเ์ผอืก สาํนกังานใหญ่

15235 499948 00347550 นาย  สุพรรณ   พนัธุ์สุข กฟก.3 นครปฐม

15236 499949 00353121 นาย  สุวรรณ   ชืนนดัดา กฟก.3 นครปฐม

15237 499950 00364079 นาย  อรรถรัตน์   ไชยชนะ กฟก.3 นครปฐม

15238 499951 00345926 นาย  ชุติภาส   ลทัธิจิตต์ กฟก.3 นครปฐม

15239 499952 00346786 น.ส.  ธณัยรัชน์   วอ่งธนเศรษฐ์ กฟก.3 นครปฐม

15240 499953 00346231 น.ส.  ทิพวลัย ์  โชคสมบุญเกษตร กฟก.3 นครปฐม

15241 499954 00346245 น.ส.  ณฐัพร   คชกลู กฟก.3 นครปฐม

15242 499955 00352652 น.ส.  ประไพพกัตร์   ภูสุโคตร กฟก.3 นครปฐม

15243 499956 00347314 น.ส.  มวลทิพย ์  ถึกจรูญ กฟก.3 นครปฐม

15244 499957 00348865 นาง  พิชยา   คงเสรีรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

15245 499958 00374658 นาง  นฤมล   วงศส์วสัดิสุริยะ กฟน.1 เชียงใหม่

15246 499959 00381184 นาย  พรชยั   ฉวีวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

15247 499960 00344966 น.ส.  ฐิติภรณ์   ชยัพฒันาวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

15248 499961 00345617 นาย  ศราวธุ   ทะยานงั กฟน.1 เชียงใหม่

15249 499962 00346295 นาย  ภาณุพงศ ์  มณีรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

15250 499963 00345435 นาง  วิชญา   ไวทยานนัต์ กฟน.1 เชียงใหม่
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15251 499964 00346281 นาย  กฤษฎา   เสริมศรี กฟน.1 เชียงใหม่

15252 499965 00343829 นาย  กิตติ   ชูหอม กฟต.3 ยะลา

15253 499966 00343815 นาย  ภทัรวรรธน์   เพช็ร์สงัฆาต กฟต.3 ยะลา

15254 499967 00346790 น.ส.  สรีมา   อามิ กฟต.3 ยะลา

15255 499968 00343960 นาย  พรภิรมย ์  คาํภิโล สาํนกังานใหญ่

15256 499969 00343942 นาย  วีระศกัดิ   ทิมเจียม กฟก.3 นครปฐม

15257 499970 00347564 นาย  สุรเชษฐ์   ศรไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15258 499971 00347423 นาย  สาธิต   อินทะไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15259 499972 00347396 นาย  สุเทพ   เพียวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15260 499973 00357775 นาย  สานิธ   แก่นพนัธุ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15261 499974 00347419 นาย  พฒัพงษ ์  พรมสาขา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15262 499975 00345394 น.ส.  ธนิกานต ์  โมกขพนัธ์ุ กฟก.3 นครปฐม

15263 499976 00347455 นาย  กฤษณะศกัดิ   รักเนตรสาคร กฟก.3 นครปฐม

15264 499977 00341831 น.ส.  ปฐมาพร   แกว้ลบัแล กฟน.1 เชียงใหม่

15265 499978 00340926 น.ส.  พชัรินทร์   ธงชยั กฟน.1 เชียงใหม่

15266 499979 00339591 น.ส.  ธณัยรัชน์   อินทิพย์ กฟน.2 พิษณุโลก

15267 499980 00341277 นาย  ศุภนิมิตร   ห้องเม่น กฟน.1 เชียงใหม่

15268 499981 00341522 น.ส.  เจิดลกัษณ์   จนัทร์ธิมา กฟน.1 เชียงใหม่

15269 499982 00341704 น.ส.  ฉตัรพิชชาร์   โนวิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

15270 499983 00342114 น.ส.  ณฐัวดี   ธิต๊ะยา กฟน.1 เชียงใหม่

15271 499984 00341772 น.ส.  เนตรนภา   โสวาดวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

15272 499985 00365411 นาย  เจษฎา   ไชยวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

15273 499989 00339105 นาง  วราภรณ์   บุญเนตร กฟน.3 ลพบุรี

15274 499990 00339123 น.ส.  สุพตัรา   ชมกลิน กฟน.3 ลพบุรี

15275 499991 00339173 นาง  ดาริน   กายใหญ่ กฟน.3 ลพบุรี
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15276 499992 00339787 นาง  ภสัสรา   นุชสวาท กฟน.3 ลพบุรี

15277 499993 00339878 น.ส.  วารุณี   กนัชยัญาณ กฟน.3 ลพบุรี

15278 499994 00339050 น.ส.  สุจิรา   จิตรวฒันะนนท์ กฟน.3 ลพบุรี

15279 499995 00339169 น.ส.  วิมลวรรณ   ลอ้อุไร กฟน.3 ลพบุรี

15280 499996 00339137 น.ส.  พิชญดา   แพ่งประสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

15281 499997 00344702 น.ส.  นิตยา   โพธิเชิด กฟน.3 ลพบุรี

15282 499999 00342950 นาง  สุมลทิพย ์  ศรีเกตุ กฟน.2 พิษณุโลก

15283 500000 00345217 น.ส.  ทิพยว์รรณ   ผูดี้ กฟน.3 ลพบุรี

15284 500001 00347673 นาง  กรกมล   จกัรเกียรติธนา กฟน.3 ลพบุรี

15285 500002 00339737 น.ส.  สุธิพร   จีรังสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

15286 500003 00343156 นาง  จินดามณี   บุญเกตุ กฟน.3 ลพบุรี

15287 500004 00341190 น.ส.  เนตรชนก   วงษล์ะมยั กฟน.3 ลพบุรี

15288 500005 00340649 น.ส.  กชกร   นพางคแ์กว้เกา้ กฟน.3 ลพบุรี

15289 500006 00341118 น.ส.  กลัยา   กาวนิ กฟน.3 ลพบุรี

15290 500007 00342978 น.ส.  วรฤทยั   สุวรรณกฏู กฟน.3 ลพบุรี

15291 500008 00347237 น.ส.  กลัยา   ศรีเมฆ กฟน.3 ลพบุรี

15292 500009 00343510 นาง  เกศศินี   แสนลอ้ม กฟน.3 ลพบุรี

15293 500010 00351856 น.ส.  อาทิตยา   โอกาศ กฟน.3 ลพบุรี

15294 500011 00341877 น.ส.  นพเกา้   จนัทร์ดา กฟน.3 ลพบุรี

15295 500012 00339696 นาง  ปราบตะวนั   สงัขว์รรณะ สาํนกังานใหญ่

15296 500013 00339614 น.ส.  นิตยา   เลียงชีพชอบ กฟน.3 ลพบุรี

15297 500014 00339705 น.ส.  นวพร   เรืองผล สาํนกังานใหญ่

15298 500015 00340417 น.ส.  รัชนู   เพง็โตนด กฟน.3 ลพบุรี

15299 500016 00339337 น.ส.  พิชญพร   นวรัตน์ ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

15300 500017 00345912 นาย  อภิเดช   กองศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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15301 500018 00339541 นาย  สนัติสุข   สูยะศรี สาํนกังานใหญ่

15302 500019 00339296 น.ส.  สุชาดา   เหลืออรุณ สาํนกังานใหญ่

15303 500020 00340780 นาย  ทฤษฎี   มณีรัตน์ สาํนกังานใหญ่

15304 500021 00343742 น.ส.  กาญจนา   หิตจาํนงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15305 500022 00340930 นาง  พนชักร   สุจิต กฟฉ.1 อุดรธานี

15306 500023 00340562 น.ส.  ศิริลกัษณ์   กาํเดช กฟฉ.1 อุดรธานี

15307 500025 00341481 นาง  สุมาลี   พงษแ์ผนศรี สาํนกังานใหญ่

15308 500026 00340912 นาง  พาฝัน   โพธิชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

15309 500027 00339446 น.ส.  ขนิษฐา   พาสุกรี สาํนกังานใหญ่

15310 500028 00339632 น.ส.  วิไลรัตน์   ศรีทอง สาํนกังานใหญ่

15311 500029 00348510 นาย  กฤษดา   อยูเ่รือนงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

15312 500030 00351797 น.ส.  พิมพพ์ลอย   จุลศิริวฒันากุล สาํนกังานใหญ่

15313 500031 00340821 น.ส.  พรทิพย ์  ฉุนเฉียว สาํนกังานใหญ่

15314 500032 00368928 นาย  ปองภพ   วงศศ์ศิธร กฟก.3 นครปฐม

15315 500033 00341863 นาย  นุกูล   หงษโ์ต สาํนกังานใหญ่

15316 500034 00339741 น.ส.  ธญัญาลกัษณ์   ชืนสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

15317 500035 00341368 นาย  ประเวศ   ปิยะพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

15318 500036 00338822 นาย  ยทุธศกัดิ   หามนตรี สาํนกังานใหญ่

15319 500037 00338804 น.ส.  ขณิตา   โสภามณี สาํนกังานใหญ่

15320 500038 00342637 น.ส.  ศุภมาส   พูลทอง สาํนกังานใหญ่

15321 500039 00342328 นาง  กนกวรรณ   สมบติัเปียม สาํนกังานใหญ่

15322 500040 00341336 นาย  จตุพล   ลิมสถิรานนัท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15323 500042 00341445 นาง  พิมพพิ์ศา   บุญตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15324 500043 00343479 นาง  ประพิศ   สุวรรณโค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15325 500044 00347700 นาง  พรเพญ็   กาบสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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15326 500045 00351365 นาง  ศิริรัตน์   จนัทสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15327 500047 00342164 นาง  จิราพร   กนัตะบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15328 500048 00342150 น.ส.  พรรณกร   โพธิไพชยนต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15329 500049 00339341 นาง  เฉลิมขวญั   ปฐวีนาวิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

15330 500050 00339428 นาง  พชร   พงศนุ์รักษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15331 500051 00339432 น.ส.  วรินทร์ลดา   ธนพฒัน์จิราโชค กฟฉ.3 นครราชสีมา

15332 500052 00340471 นาย  ปิยะพงษ ์  กอ้นนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

15333 500053 00341104 นาง  ยพุาวดี   นุชพิเรนทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15334 500054 00342564 นาย  ทวีภทัร   บาํรุงไทยชยัชาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15335 500055 00338777 นาย  เดชาธร   หอมใจ สาํนกังานใหญ่

15336 500056 00356951 นาย  พงศกร   ปิยะพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

15337 500057 00342578 น.ส.  กุสุมา   โต๊ะเอียม กฟฉ.3 นครราชสีมา

15338 500058 00338818 น.ส.  สุภสัสร   ฤดีวฒิุโรจน์ สาํนกังานใหญ่

15339 500059 00341504 น.ส.  จุฑาลกัษณ์   มีเอียม สาํนกังานใหญ่

15340 500060 00339323 นาง  ณฐัลดา   ธารีสืบ กฟก.1 อยธุยา

15341 500061 00386952 นาย  เอกรัฐ   ขาํประสิทธิ สาํนกังานใหญ่

15342 500062 00339755 น.ส.  จรรยาภรณ์   สจัจากุล กฟก.1 อยธุยา

15343 500064 00339832 น.ส.  อรพทัธ์   สมบติัเปียม สาํนกังานใหญ่

15344 500065 00409998 น.ส.  ทิพยวรรณ   จนัทร์ดารา สาํนกังานใหญ่

15345 500066 00339305 นาง  ปรารถนา   อิทธิยาภรณ์ กฟก.1 อยธุยา

15346 500067 00340899 นาย  วรรัตน์   ชูเวทย์ สาํนกังานใหญ่

15347 500068 00339319 นาง  ประภาพรรณ   เกิดโชค กฟก.1 อยธุยา

15348 500069 00343401 นาย  ธนากร   ธรรมวาจา กฟก.2 ชลบุรี

15349 500070 00341790 นาง  พชันี   ลิมประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

15350 500071 00341809 น.ส.  กฤษฎี   สนิทกูล กฟก.2 ชลบุรี
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15351 500072 00345421 นาย  ศิริ   ลิมละไม กฟก.2 ชลบุรี

15352 500073 00341168 นาง  ภิรมยพ์ร   ปานสกณุ กฟก.2 ชลบุรี

15353 500074 00341659 น.ส.  ปารดา   จีนากาํเนิด กฟก.2 ชลบุรี

15354 500075 00343556 น.ส.  คติยา   ทองทิพย์ กฟก.2 ชลบุรี

15355 500076 00339119 นาย  วสนัต ์  คลา้ยจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

15356 500077 00362409 นาย  พศวีร์   ปรีชาเจริญวชัช์ สาํนกังานใหญ่

15357 500078 00340867 นาง  นิตยา   ศกนุตะลกัษณ์ สาํนกังานใหญ่

15358 500079 00372979 นาง  นฤมล   ณ นคร สาํนกังานใหญ่

15359 500080 00339773 น.ส.  อุษณี   แสงอ่อน สาํนกังานใหญ่

15360 500081 00341554 น.ส.  สุลาวณัย ์  เดชา สาํนกังานใหญ่

15361 500082 00340271 นาง  มาศสุภา ซิมสมบูรณ์ผล   วริิยโกศลไพศาลสาํนกังานใหญ่

15362 500083 00339850 น.ส.  ราตรี   คงเกือ สาํนกังานใหญ่

15363 500084 00342455 นาย  ภูธวชั   วิริยะกิติกุล สาํนกังานใหญ่

15364 500085 00339278 นาย  อุทิตย   รัตนเสถียร สาํนกังานใหญ่

15365 500086 00339450 น.ส.  ณฐัรัตน์   อาํสาํลี สาํนกังานใหญ่

15366 500087 00358785 นาง  นงลกัษณ์   ปรีชา กฟก.3 นครปฐม

15367 500088 00340467 น.ส.  ณฐัจิญา   บญัญติั สาํนกังานใหญ่

15368 500089 00357884 นาย  ณฐัพงษ ์  แกว้สุนทร กฟก.3 นครปฐม

15369 500090 00340067 นาง  วิภาวรรณ   ฟักเขียว กฟก.3 นครปฐม

15370 500091 00343047 น.ส.  สายชล   เมืองแกว้ กฟก.3 นครปฐม

15371 500092 00339391 น.ส.  กุลธิดา   ระวงังาน กฟก.1 อยธุยา

15372 500093 00342532 น.ส.  ศิริรัตน์   เดชเรืองศรี กฟก.3 นครปฐม

15373 500094 00345326 นาย  ธีรพฒัน์   นา้ประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

15374 500095 00352648 นาย  ภคัพล   เผา่พงษา กฟก.3 นครปฐม

15375 500096 00345530 น.ส.  ภคนนัท ์  ภาคภูมิ กฟก.3 นครปฐม
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15376 500097 00340249 น.ส.  จีรภรณ์   เขียวบวร กฟก.3 นครปฐม

15377 500098 00340994 น.ส.  รัฐภรณ์   กณัฑศ์รี กฟก.3 นครปฐม

15378 500099 00343306 น.ส.  สุพรรณิการ์   วิยาภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

15379 500100 00339941 น.ส.  อลิศษา   สุนทรศารทูล กฟก.3 นครปฐม

15380 500101 00339628 น.ส.  วรัชญา   ชินภานุรักษ์ กฟก.3 นครปฐม

15381 500102 00338868 นาง  วรานิษฐ์   วิชิตไพบูลย์ กฟต.1 เพชรบุรี

15382 500103 00340685 น.ส.  ทุเรียน   เงินงาม กฟก.3 นครปฐม

15383 500104 00341813 น.ส.  สุนทรี   รืนโพธิวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

15384 500105 00438048 นาย  กมลภู   อ่วมทอน กฟก.3 นครปฐม

15385 500106 00351533 นาย  พนัธรัตน์   โชคปมิตตก์ลุ กฟก.3 นครปฐม

15386 500107 00342514 นาง  มลธิกา   เหมปัน กฟก.3 นครปฐม

15387 500109 00339400 นาย  จาตุรงค ์  ดิษฐคาํเริง กฟก.3 นครปฐม

15388 500110 00340944 นาง  เบญจาภา   สิทธิโชค กฟต.1 เพชรบุรี

15389 500111 00340176 นาง  สุวภทัร   นกสุข กฟต.1 เพชรบุรี

15390 500112 00339800 น.ส.  ณิชมน   หนูยมิซา้ย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15391 500113 00339791 นาง  พชัรี   ทิพยด์วง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15392 500114 00339828 นาง  สุกญัญา   แพรกปาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15393 500115 00339814 น.ส.  ณิชาภทัร   นราภกัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15394 500116 00343938 นาง  เนตรวรางค ์  ถาวระ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15395 500117 00340253 น.ส.  บงัอร   มิตรวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15396 500118 00340312 น.ส.  กญัญาพชัร   ชนะกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15397 500119 00339478 นาง  นงลกัษณ์   แซ่เจีย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15398 500120 00348156 น.ส.  นีรนาท   พุ่มพะเนิน สาํนกังานใหญ่

15399 500121 00342550 น.ส.  จุรีรัตน์   รัตนพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15400 500122 00340158 นาย  กอ้งเกียรติ   แกว้สกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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15401 500123 00342182 น.ส.  นงคราญ   ยศศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15402 500124 00343142 นาง  ชไมพร   ใจกวา้ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15403 500125 00339896 น.ส.  ดลกนก   แพรกทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15404 500126 00342764 นาง  มนญัญา   นามโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15405 500127 00342223 น.ส.  เกศมณี   ศรีอกัษร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15406 500128 00340794 น.ส.  ปภชัภร   ชวาลิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15407 500129 00340162 นาง  จนัฑริกา   แกว้สกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15408 500130 00341431 น.ส.  ณญาณ์รัฏฐ ์  เพช็รมณี กฟต.3 ยะลา

15409 500131 00340712 น.ส.  กฤตญกร   แกว้มณีโชติ กฟต.3 ยะลา

15410 500132 00340708 นาง  มณฑา   สงัขข์าว กฟต.3 ยะลา

15411 500133 00340726 น.ส.  ญาณิฐา   เขม็ทอง กฟต.3 ยะลา

15412 500134 00341209 น.ส.  ชลญัชิดา   เงินมูล กฟต.3 ยะลา

15413 500135 00341918 น.ส.  กนกลกัษณ์   เกษรักษ์ กฟต.3 ยะลา

15414 500136 00345180 น.ส.  สุปราณี   ซียง กฟต.3 ยะลา

15415 500137 00342364 นาย  ฮซัซาน   แวดอเลาะ กฟต.3 ยะลา

15416 500138 00343774 นาง  อลิสา   กลุางกูร กฟต.3 ยะลา

15417 500139 00341540 นาย  กพุพนัติ   อนัตรเสน กฟต.3 ยะลา

15418 500140 00340576 น.ส.  ฐิติวรดา   แกว้วิโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

15419 500141 00349407 นาย  นิปา   นิหลง กฟต.3 ยะลา

15420 500142 00357270 นาย  จุฑาพฒัน์   ธิโสภา สาํนกังานใหญ่

15421 500143 00345758 นาย  ปฏิภาณ   ธูปแพ กฟน.3 ลพบุรี

15422 500144 00343879 นาย  ปริญญา   พรเพง็ กฟก.1 อยธุยา

15423 500145 00363178 นาย  กฤษณชยั   บุญยะนิวาสน์ กฟก.1 อยธุยา

15424 500147 00348633 นาง  ภทัรภรณ์   อุบล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15425 500148 00357943 นาย  ธนวรพงษ ์  จิตธรรมพงศ์ กฟก.2 ชลบุรี
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15426 500149 00344811 นาย  นเรนธร   กรเกษม กฟก.2 ชลบุรี

15427 500150 00344893 นาย  วรภทัร   แวววจิิต กฟก.2 ชลบุรี

15428 500151 00351779 นาย  ศิโรตม ์  เกียรติคุณ กฟก.2 ชลบุรี

15429 500152 00341172 นาย  นิรันดร์   อินสอน กฟก.2 ชลบุรี

15430 500153 00358408 นาย  กฤษฎา   พูลสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

15431 500154 00345794 นาย  ธนภทัร   สิงห์ทา้ว กฟก.2 ชลบุรี

15432 500155 00354472 นาย  พนมกร   เทศสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

15433 500156 00345962 น.ส.  นุชรี   ภิรมยนิ์ล กฟก.2 ชลบุรี

15434 500157 00347128 น.ส.  ไพรินทร์   สุดกงัวาน กฟก.2 ชลบุรี

15435 500158 00345899 น.ส.  ทกัษตา   ดีอ่วม กฟก.2 ชลบุรี

15436 500159 00345330 นาย  อานนัท ์  ลกัษมีธิติ กฟก.2 ชลบุรี

15437 500160 00345708 น.ส.  วชัรี   พินผล กฟก.2 ชลบุรี

15438 500161 00345108 น.ส.  สกาวเดือน   แซ่อึง กฟก.2 ชลบุรี

15439 500162 00343415 น.ส.  ธภทัร   จิตตรีพรต กฟน.3 ลพบุรี

15440 500163 00343160 น.ส.  จุรีรัตน์   คาํสุข กฟน.3 ลพบุรี

15441 500164 00347287 น.ส.  อรพรรณ   จนัทร์ชม กฟน.3 ลพบุรี

15442 500165 00345035 นาง  ภาราดา   กลินคาํ กฟน.3 ลพบุรี

15443 500166 00343342 น.ส.  อภิภาวดี   คาํมี สาํนกังานใหญ่

15444 500167 00345744 น.ส.  ปณยา   สุดตา กฟน.3 ลพบุรี

15445 500168 00343629 นาย  ธีรวทิย ์  ไชยชนะ กฟน.2 พิษณุโลก

15446 500169 00345053 นาย  ประชา   แก่นสารี กฟน.3 ลพบุรี

15447 500170 00342819 นาง  เสาวนีย ์  ศรีโมรา กฟน.3 ลพบุรี

15448 500178 00353012 น.ส.  ชมพู่   ฉตัรเผา่พงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

15449 500179 00343679 น.ส.  พชัรินทร์   วรรณประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

15450 500180 00343338 น.ส.  วชัราภรณ์   สายสอน กฟน.1 เชียงใหม่
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15451 500181 00364683 น.ส.  กชพรรณ   แกว้ชมภู กฟน.1 เชียงใหม่

15452 500182 00349134 น.ส.  เกตุวรางค ์  ทินวงั กฟน.1 เชียงใหม่

15453 500183 00345249 น.ส.  กรรณิการ์   พรมถา กฟน.1 เชียงใหม่

15454 500184 00343265 น.ส.  ดวงฤดี   อน้เทียน กฟน.1 เชียงใหม่

15455 500185 00342964 นาง  นนัทิดาทิพย ์  สจัจวิโส กฟน.1 เชียงใหม่

15456 500186 00345780 นาย  ฤทธิชยั   พิเคราะห์กิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15457 500187 00345376 นาย  กฤษณะ   อยูเ่ลก็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15458 500189 00344984 น.ส.  กาญจนา   เจิมขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

15459 500190 00346522 นาง  กนิษฐา   ทิพยร์อด กฟฉ.3 นครราชสีมา

15460 500191 00363673 น.ส.  เอมอร   ผดุงโชค กฟฉ.3 นครราชสีมา

15461 500192 00346445 นาง  ศิวรักษ ์  ปัดชยัยงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

15462 500193 00344075 น.ส.  ยพุา   โปอารมย์ กฟต.3 ยะลา

15463 500194 00349225 น.ส.  อรอนงค ์  ทองพิบูลย์ กฟต.3 ยะลา

15464 500195 00344057 นาง  ภนิดา   พลเพชร กฟต.3 ยะลา

15465 500196 00343738 น.ส.  ผณิตา   สงวนธนวิทย์ กฟต.3 ยะลา

15466 500197 00343647 นาย  นิคม   บทมาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15467 500198 00354363 นาย  จตัุพงษ ์  แซ่เตีย กฟฉ.1 อุดรธานี

15468 500199 00359686 นาง  ภคพร   สกลจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15469 500200 00343651 นาง  อนงค ์  คาํยงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15470 500201 00345235 นาง  สงกรานต ์  แกว้คุณเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

15471 500202 00344657 น.ส.  สมฤทยั   กรมทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

15472 500203 00344716 น.ส.  ปัทมา   คูณขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

15473 500204 00342796 นาย  สมบูรณ์   ประสงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15474 500205 00343883 นาย  อารักษ ์  ลิขิตกาญจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15475 500206 00344598 นาง  พิศมยั   มงัฉกรรจ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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15476 500207 00344025 น.ส.  ฐิตินนัท ์  จนัทรนิล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15477 500208 00420766 นาย  สิทธิชยั   สพานทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15478 500209 00343247 นาย  ธีรศานต ์  สิกขะโต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15479 500210 00345194 นาย  วชัระ   ธรรมาภิรมย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15480 500211 00349352 น.ส.  ฉวีวรรณ   มากแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15481 500212 00343706 น.ส.  อญัชิรา   ไชยเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15482 500213 00344039 นาง  สวรส   รัตนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15483 500215 00346172 นาย  เอกลกัษณ์   ชาญเวช กฟน.2 พิษณุโลก

15484 500216 00344011 น.ส.  ชลิดา   บุญวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

15485 500218 00360211 นาง  จิราณี   วงศป์ลูกแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

15486 500220 00350787 น.ส.  สุกญัญา   หิรัญวงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

15487 500221 00345776 น.ส.  ก่องกญัจน์   นิสยัจริยคุณ กฟน.3 ลพบุรี

15488 500222 00360170 นาย  พศวีร์   รูปโฉม กฟน.3 ลพบุรี

15489 500224 00348124 นาย  ธีรดนย ์  งามวิลยั กฟก.1 อยธุยา

15490 500225 00348560 นาย  นรเศรษฐ์   รุ่งเรือง กฟน.3 ลพบุรี

15491 500227 00345944 นาย  ณฐัพล   เผอืกหอม กฟก.2 ชลบุรี

15492 500228 00352143 นาย  พชริศ   กรุงกาญจนา กฟก.3 นครปฐม

15493 500229 00346104 นาย  ชยันเรศ   ใจเทียง กฟน.3 ลพบุรี

15494 500230 00347996 นาย  นราธิป   กลินจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

15495 500231 00343433 นาย  สุนทร   ดว้ยสาร กฟน.3 ลพบุรี

15496 500232 00363578 น.ส.  มีนา   หลุมทอง กฟน.3 ลพบุรี

15497 500233 00345558 นาย  แสงธรรม   ขาํฟัก กฟก.3 นครปฐม

15498 500234 00357498 นาย  ดนยั   นุชนุ่ม กฟก.3 นครปฐม

15499 500235 00344998 นาย  ณภทัร   ป่าดอน กฟก.3 นครปฐม

15500 500236 00352911 นาย  พูนทรัพย ์  กระเชา้เพช็ร์ กฟก.3 นครปฐม
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15501 500237 00344089 นาย  ณฐัรัฐ   ชืนชอบ กฟฉ.1 อุดรธานี

15502 500238 00344661 นาย  อติเทพ   สุขะวฒันพรกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

15503 500239 00344948 นาย  เกรียงศกัดิ   สุพรรณคุม้ กฟฉ.1 อุดรธานี

15504 500240 00352989 นาย  เดชณรงค ์  ชยัเพง็ กฟฉ.1 อุดรธานี

15505 500241 00346209 นาย  สนธยา   โรจนพิทยากุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15506 500242 00360489 นาง  ธิดาวรรณ   พิงคารักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15507 500243 00353876 นาง  อรรถยา   ศรีภกัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15508 500244 00351765 น.ส.  กมลชนก   เสนาสนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15509 500245 00346813 นาย  วิบูลย ์  บวัผาย กฟก.2 ชลบุรี

15510 500246 00346659 นาย  ชาญณรงค ์  วนัดี กฟก.2 ชลบุรี

15511 500247 00346895 นาย  สมพร   บุญก่อ กฟก.2 ชลบุรี

15512 500250 00345685 นาย  ทรงวฒิุ   ทองรอด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15513 500251 00347005 นาย  ธนาวฒิุ   ตนัประเสริฐวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15514 500252 00345453 นาย  เฉลิมศกัดิ   ขอคา้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15515 500253 00354204 นาย  ปัทมากร   เจียวก๊ก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15516 500254 00347378 นาย  ปฏิวติั   สงัวิบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15517 500255 00349770 นาย  ประยทุธ   อยูสุ่ข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15518 500256 00345849 นาย  บุญชยั   มูลธาร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15519 500257 00346263 นาย  สมศกัดิ   ติงสะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15520 500259 00345544 นาย  ชยัพฒันา   สิทธิเสนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15521 500260 00346695 นาย  พงศพ์นัธ์   จบัใจนาย กฟน.1 เชียงใหม่

15522 500261 00426817 นาย  พนัธ์ุพฒัน์   กาบมาลา กฟน.1 เชียงใหม่

15523 500263 00344207 นาย  นวพล   นพสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

15524 500264 00345853 นาย  วชัระ   วงศภ์าดี กฟน.2 พิษณุโลก

15525 500265 00345867 นาย  ณฐพบ   อินเตชะ กฟน.1 เชียงใหม่
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15526 500266 00347269 นาย  ศกัดิศรุต   อินวดัพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

15527 500267 00343833 น.ส.  วีรญาญ ์  ชินสร้อย กฟก.1 อยธุยา

15528 500268 00349534 นาย  ศุภชยั   ทองแสงกลา้ กฟก.2 ชลบุรี

15529 500269 00345576 วา่ที ร.ต.  บุญฤทธิ   พนัธิบุตร กฟก.3 นครปฐม

15530 500270 00354927 นาง  พชราวลี   สุวรรณกาญจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15531 500271 00344916 น.ส.  บุญเรือน   อยูห่อม กฟน.3 ลพบุรี

15532 500272 00343033 นาย  เศรษฐบุตร   วิรเศรณี สาํนกังานใหญ่

15533 500273 00342946 นาย  วิทิต   โกมล สาํนกังานใหญ่

15534 500275 00357016 นาย  สุรชยั   รักจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15535 500276 00347528 นาย  พงศพ์ฒัน์   ประเทศรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

15536 500277 00346754 นาย  ปองพล   ไพสิฐตระกูล กฟก.1 อยธุยา

15537 500278 00343847 นาย  วิลาส   คาํแปง กฟน.1 เชียงใหม่

15538 500279 00343865 นาย  อนุรักษ ์  อุทุมพร กฟก.1 อยธุยา

15539 500280 00349693 นาย  ปิยะพงษ ์  สุมาพา กฟก.1 อยธุยา

15540 500281 00343851 นาย  พงษพล   พรตรีสตัย์ กฟก.3 นครปฐม

15541 500282 00346504 น.ส.  ยวุดี   ยดีาํ กฟก.1 อยธุยา

15542 500283 00346009 น.ส.  นิภาพร   โคว้วารินทร์ กฟก.1 อยธุยา

15543 500284 00345508 นาย  โอภาส   คงสม กฟต.3 ยะลา

15544 500285 00352466 น.ส.  กญัญารัตน์   แกว้รัตน์ กฟต.3 ยะลา

15545 500286 00350523 น.ส.  ธิดา   สอนแกว้ กฟต.3 ยะลา

15546 500287 00345449 นาย  อรรถพล   ทรัพยธ์นานนัท์ กฟต.1 เพชรบุรี

15547 500288 00350850 นาย  สมรรถชยั   สวนกูล กฟต.1 เพชรบุรี

15548 500289 00351210 น.ส.  ชนกนาถ   คาํจีระ กฟต.1 เพชรบุรี

15549 500290 00347146 นาย  นทัธพงศ ์  เจริญกิจพิเชียร กฟต.1 เพชรบุรี

15550 500291 00354068 นาย  นาวนิ   สีลายงค์ กฟต.1 เพชรบุรี
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15551 500292 00346413 น.ส.  ณฐัพิมล   เพชรพิรุณ กฟต.1 เพชรบุรี

15552 500293 00348683 นาง  ดวงวรรณา   เอียมละออ กฟต.1 เพชรบุรี

15553 500294 00355723 น.ส.  วรัญญา   งามขาํ กฟต.1 เพชรบุรี

15554 500295 00355991 นาย  วรากร   นุชนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

15555 500296 00352393 นาย  ปณต   ประดิษฐ์เจริญ กฟก.3 นครปฐม

15556 500297 00357020 นาย  สุรวฒิุ   พรหมจนัทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

15557 500298 00349261 นาย  ธีรภทัร   สวนงาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

15558 500300 00346609 นาย  จกัรินทร์วชัร์   นิลมณี กฟต.1 เพชรบุรี

15559 500301 00347637 นาย  คมกริช   เสนานุช กฟน.2 พิษณุโลก

15560 500303 00392446 น.ส.  นภา   จนัทรา กฟน.1 เชียงใหม่

15561 500304 00343592 น.ส.  พนัทิวา   อิศรางกูร ณ อยธุยา กฟน.2 พิษณุโลก

15562 500310 00346518 น.ส.  พรภทัรานิษฐ์   ธีระวิทย์ กฟก.2 ชลบุรี

15563 500311 00345312 นาย  เอนกพล   คงเกลียง สาํนกังานใหญ่

15564 500313 00352402 น.ส.  รัชษา   เลิศมงคล สาํนกังานใหญ่

15565 500314 00348338 น.ส.  จุลมาศ   รอดไฝ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15566 500315 00345726 นาง  มานิตา   วงคปั์ญญา สาํนกังานใหญ่

15567 500316 00346768 นาย  กรวิชญ ์  เนินธิรา กฟน.3 ลพบุรี

15568 500317 00343924 นาย  ธนาวธุ   เลก็กระจ่าง กฟน.3 ลพบุรี

15569 500318 00365439 นาย  ครองโชค   นฤหาย กฟน.3 ลพบุรี

15570 500319 00351806 น.ส.  ชลธิชา   ชูธญัญะ สาํนกังานใหญ่

15571 500320 00345871 นาย  เจษฎา   คาํแฝง กฟต.1 เพชรบุรี

15572 500321 00347655 นาย  สุทธิพงค ์  เรืองสงัข์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15573 500322 00347837 นาย  ศิริชยั   ปัญจรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15574 500323 00347978 นาย  เชาวลิต   ประสาททอง กฟต.1 เพชรบุรี

15575 500325 00359490 นาย  ปริญญา   จุลละศรีสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

15576 500326 00349348 นาย  นรวร   รังสีวิจิตรประภา สาํนกังานใหญ่

15577 500327 00344766 นาย  จิตติพงษ ์  กล่อมจิตต์ กฟน.2 พิษณุโลก

15578 500328 00345467 นาย  กนธี   จารุมา สาํนกังานใหญ่

15579 500329 00346427 นาย  พิพฒัน์พล   ดีธนาสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

15580 500330 00343974 นาย  วิชิต   เกษมสถิตยว์งศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15581 500331 00347055 น.ส.  ศิริเพญ็   แซ่อึง สาํนกังานใหญ่

15582 500332 00347178 นาย  ระพีพนัธุ์   จรจะนะ กฟน.1 เชียงใหม่

15583 500333 00349211 นาย  ศานิตย ์  ปราบพารา กฟต.3 ยะลา

15584 500335 00352298 นาย  ณฎัฐจกัร   นวลศรี กฟต.3 ยะลา

15585 500336 00352561 นาย  ทศัน์เทพ   ทวีวงศ์ กฟต.3 ยะลา

15586 500337 00345221 นาย  สุรัตน์   จนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

15587 500338 00349720 นาย  สมศกัดิ   พยฆักาฬ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15588 500339 00346613 นาย  ณฐัพงศ ์  ฐานมนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

15589 500340 00348310 นาย  ธนตัเดช   ปลอดกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

15590 500341 00347196 นาย  ณฐัพล   อินทร์ศร กฟฉ.3 นครราชสีมา

15591 500343 00345512 นาย  ศุภฤกษ ์  นิลรัตน์ กฟต.3 ยะลา

15592 500344 00345699 น.ส.  สิรัมพร   ทองแดง กฟต.3 ยะลา

15593 500346 00348974 นาย  บรรยงค ์  ชาํนาญดง กฟต.3 ยะลา

15594 500347 00353171 น.ส.  ซูมยัดะห์   เจ๊ะฮะ กฟต.3 ยะลา

15595 500348 00345526 นาย  ดนยั   ปัญญาวราภรณ์ กฟต.3 ยะลา

15596 500349 00383227 น.ส.  กาญจนา   รองเดช กฟต.3 ยะลา

15597 500350 00346536 น.ส.  อนิสา   หลาํสะ กฟต.3 ยะลา

15598 500351 00346877 นาย  อุดมศกัดิ   บุญแกร สาํนกังานใหญ่

15599 500353 00387021 นาย  สุเมธ   ศรีนาค กฟก.3 นครปฐม

15600 500354 00345817 น.ส.  ปิยะดา   แกว้พิกุล กฟฉ.1 อุดรธานี
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15601 500355 00345803 น.ส.  บุศริณ   บุญเปีย กฟฉ.1 อุดรธานี

15602 500356 00346677 น.ส.  วรรณวิธู   ทวศีกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

15603 500357 00344643 นาย  ศรฉตัร์   คาดสนิท กฟฉ.1 อุดรธานี

15604 500358 00349798 น.ส.  อจัฉรา   สรรพอุดม กฟน.1 เชียงใหม่

15605 500359 00358058 นาย  ปรวฒัน์   กรอบกระจก กฟก.1 อยธุยา

15606 500360 00345994 นาย  ตรีภวิศ   หวงัตระกลู กฟก.1 อยธุยา

15607 500361 00345653 นาย  ศรชยั   บรรจงสตัย์ กฟก.1 อยธุยา

15608 500362 00354072 น.ส.  นริฉตัร   ฤทธิแรงกลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

15609 500363 00348415 นาย  สมชัญ ์  วสยางกูร กฟน.3 ลพบุรี

15610 500365 00350496 นาย  จิรวฒัน์   ศรีเทพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15611 500366 00345649 นาย  กรกฏ   เปล่งพานิช กฟก.3 นครปฐม

15612 500367 00345671 นาย  ชยา   อินวิมาน กฟฉ.3 นครราชสีมา

15613 500368 00346431 นาย  ดนุชยั   ปัญญาพร กฟฉ.3 นครราชสีมา

15614 500369 00356260 นาย  จิรศกัดิ   เชยชยัภูมิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15615 500370 00351642 นาย  สรายทุธ   พุฒทองหลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

15616 500372 00347950 นาง  หนึงฤทยั   หอกกิง กฟฉ.3 นครราชสีมา

15617 500373 00346859 นาย  สมพล   พูลคาํ กฟต.3 ยะลา

15618 500374 00350537 นาย  ตวงไชย   ผอ่งแผว้ กฟต.3 ยะลา

15619 500375 00363819 นาย  ทวีป   ตาอินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

15620 500376 00346954 น.ส.  จงจิต   คาํสุนนัท์ กฟน.2 พิษณุโลก

15621 500378 00346990 น.ส.  กฤษณา   เนียมทบัทิม สาํนกังานใหญ่

15622 500379 00346572 นาย  ณฐั   คงเจาะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15623 500380 00346922 นาย  สมัพนัธ์   จูเภา สาํนกังานใหญ่

15624 500381 00346936 นาย  วิษณุ   ทองสมัฤทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

15625 500382 00347114 น.ส.  อรุณี   พิมพแ์คร์ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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15626 500383 00352684 นาย  ฤทธิชยั   คาํขจร กฟก.2 ชลบุรี

15627 500384 00346722 นาย  พีรพงษ ์  อุ่นแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

15628 500385 00346718 น.ส.  จีระภา   วิจิตรสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

15629 500386 00349902 น.ส.  เจนจิรา   วรรณเสน กฟน.3 ลพบุรี

15630 500387 00349875 นาย  ภทัรดร   ตลบันาค กฟน.3 ลพบุรี

15631 500388 00350814 นาย  สกลวฒัน์   ตระกูลปาน กฟน.3 ลพบุรี

15632 500389 00365225 นาย  สิทธิศกัดิ   ดาํรงประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

15633 500390 00344875 นาย  นิติกรณ์   แป้นทอง กฟก.2 ชลบุรี

15634 500391 00355246 นาย  ชินพฒัน์   ฟองดาวิรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

15635 500392 00353008 นาย  ธนิวชั   โพธิรุกข์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15636 500393 00350187 นาย  พิศาล   แขง็มนตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

15637 500394 00348360 นาย  รักชาติ   ชยัวิเศษ กฟก.1 อยธุยา

15638 500395 00348083 นาย  เอนก   มาลีหอม กฟก.1 อยธุยา

15639 500396 00347073 นาย  ทรงวฒิุ   ชืนอารมย์ กฟก.1 อยธุยา

15640 500397 00346186 นาย  ชยัวฒัน์   นีระเด่น กฟก.1 อยธุยา

15641 500398 00351424 นาย  ทรงวฒิุ   เทพพรมวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

15642 500399 00350387 นาย  พร้อมพงษ ์  ผอ่งสุข กฟก.1 อยธุยา

15643 500400 00346863 นาย  ธนากร   ภูอาบอ่อน กฟก.1 อยธุยา

15644 500401 00351383 นาย  สุรศกัดิ   มณีวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15645 500405 00356456 นาย  หตัถกิจ   อภิบาลศรี กฟก.2 ชลบุรี

15646 500406 00356438 น.ส.  กฤษณา   เกษรอุบล กฟก.2 ชลบุรี

15647 500407 00365007 นาย  อาณติั   สุรัตติวงศ์ กฟต.3 ยะลา

15648 500408 00348697 วา่ที ร.ต.  ภาณุวฒัน์   เจียมสวสัดิ กฟต.3 ยะลา

15649 500409 00348706 นาย  อนุวตัน์   พรหมนะ กฟต.3 ยะลา

15650 500410 00347350 นาย  อภิวฒัน์   ศรีจาํนงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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15651 500411 00349443 น.ส.  ฉวีวรรณ   เวลาเกิด กฟฉ.3 นครราชสีมา

15652 500412 00352593 นาย  อนุพงศ ์  ตรังคนิเวศ กฟต.3 ยะลา

15653 500413 00348588 นาย  ภทัวชั   โภคีวณิชกุล กฟต.3 ยะลา

15654 500414 00346390 นาย  อิสระภาพ   นะตะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15655 500416 00350828 นาย  ธนฤกต   ชยัดา กฟน.3 ลพบุรี

15656 500417 00347819 นาย  เอกพนัธุ์   ประยงุหอม กฟน.1 เชียงใหม่

15657 500418 00347255 นาย  พทัธดนย ์  รัตนบุษยาพร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15658 500419 00347132 นาย  ปรีชา   นาํทรัพยเ์จริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15659 500420 00346259 นาย  พฤทธ์   สงัสะโอภาส กฟน.1 เชียงใหม่

15660 500421 00345580 วา่ที ร.ต.  จิราย ุ  ผนัผาย กฟน.1 เชียงใหม่

15661 500422 00346168 นาย  ธนิตสรณ์   ทิพทยั กฟน.1 เชียงใหม่

15662 500423 00352725 นาย  พีรพงษ ์  วงศห์าญ กฟน.1 เชียงใหม่

15663 500425 00351442 นาย  เอกรินทร์   แกว้มาเรือน กฟน.1 เชียงใหม่

15664 500426 00353458 นาย  ธนากร   ศรีฝัน กฟน.1 เชียงใหม่

15665 500427 00353967 นาย  ภทัร   วงษเ์ดือน กฟน.1 เชียงใหม่

15666 500428 00345621 นาย  มณฑล   บุญทากลาง กฟน.1 เชียงใหม่

15667 500429 00347805 นาย  ชยัสิทธิ   ภทัรวิชญานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

15668 500430 00346740 นาย  ภานุพงษ ์  ธีระเชีย กฟน.1 เชียงใหม่

15669 500431 00347750 นาย  กนกชยั   จุลธง กฟน.1 เชียงใหม่

15670 500432 00346831 วา่ที ร.ต.  พงษพ์ฒัน์   นาํสา กฟน.1 เชียงใหม่

15671 500433 00351783 นาย  พฒันกรณ์   แวน่สระนอ้ย กฟน.1 เชียงใหม่

15672 500446 00347437 นาย  การุณ   คงการุณ กฟน.3 ลพบุรี

15673 500447 00359109 นาย  ภทัรกร   เพง็สกุล กฟน.3 ลพบุรี

15674 500448 00347669 นาย  นนัทภิวธัน์   ไชยศาสตร์ กฟน.3 ลพบุรี

15675 500449 00360657 นาย  ยทุธนา   อินทร์เนียม กฟน.3 ลพบุรี
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15676 500450 00347746 นาย  กนกพล   สงัขศิ์ริ กฟน.3 ลพบุรี

15677 500451 00347091 นาย  ปิยะศกัดิ   สาระศรี กฟน.3 ลพบุรี

15678 500452 00369815 นาย  กฤษดา   แสงพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

15679 500453 00363500 นาย  สรายทุธ์   โพธิศรี กฟน.3 ลพบุรี

15680 500454 00347691 นาย  พงศธร   เจียมเงิน กฟน.3 ลพบุรี

15681 500455 00349043 นาย  ธนพล   นินทะ กฟน.3 ลพบุรี

15682 500456 00349334 นาย  สุรสิทธิ   สิงห์สม กฟน.3 ลพบุรี

15683 500457 00354909 นาย  จกัรกฤษณ์   แกว้ตุมกา กฟก.1 อยธุยา

15684 500458 00348792 วา่ที ร.ต.  นิวฒัน์   จนัทร์เหลียม กฟน.3 ลพบุรี

15685 500459 00347891 นาย  อนนัต ์  จนัทร์อ่อน กฟน.3 ลพบุรี

15686 500460 00347469 นาย  อรรถชยั   วิณโรจน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15687 500461 00348574 นาย  ปฏิญาณ   กองมณี กฟฉ.1 อุดรธานี

15688 500462 00346540 นาย  เพชรณรงค ์  มูลไพร กฟฉ.1 อุดรธานี

15689 500463 00350923 นาย  ปรวร์ี   สมศรีมี กฟฉ.1 อุดรธานี

15690 500464 00401681 นาย  ธนัวา   คูณสมกนั กฟฉ.1 อุดรธานี

15691 500465 00355919 นาย  สถาพร   แกว้คาํแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

15692 500466 00346986 นาย  ศุภชยั   เศษศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

15693 500467 00352220 นาย  ยทุธนา   สุขรมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15694 500468 00352016 นาย  สิทธิพงษ ์  แสงอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

15695 500469 00348110 นาย  ธีระวฒัน์   ป้องกนั กฟฉ.1 อุดรธานี

15696 500470 00351115 นาย  พงษส์นิจ   ศรีวิชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

15697 500471 00348710 นาย  สนัติภาพ   วะชุม กฟฉ.1 อุดรธานี

15698 500472 00346368 นาย  มงักร   แกว้คุณเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

15699 500473 00346645 นาย  ณฐัวฒิุ   ศรีมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

15700 500474 00347441 นาย  อภิวฒัน์   จอกนอ้ย กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

15701 500475 00347491 นาย  วิทยา   ช่วงโชติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15702 500476 00357343 นาย  รัชชานนท ์  มิงมูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15703 500477 00347514 นาย  สารสิน   นิลมาลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15704 500478 00346736 นาย  ศราวธุ   นาชยัเลิศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15705 500479 00346463 นาย  ชชัชยั   มูลจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15706 500480 00363491 นาย  สุเมธ   ทองเหลือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15707 500481 00362918 นาย  สงบ   วงษาเวียง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15708 500483 00346845 นาย  ไกรสิทธิ   ผาสิน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15709 500484 00346336 นาย  สถาพร   ทองแสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15710 500485 00363069 นาย  จกัรกฤษณ์    วงศพิ์นิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15711 500486 00347732 นาย  ไพรวนั   ชาติเผือก กฟฉ.3 นครราชสีมา

15712 500487 00347205 นาย  สุวรรณ   วิกสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

15713 500488 00347182 นาย  เทพฤทธิ   เรืองจิต กฟฉ.3 นครราชสีมา

15714 500489 00351983 นาย  เฉลิมพล   มีกาํปัง กฟฉ.3 นครราชสีมา

15715 500490 00348833 นาย  ณชัพล   ชาวพลกรัง กฟฉ.3 นครราชสีมา

15716 500491 00349748 นาย  จกัรพนัธ์   พลฉิมพนัธุ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15717 500492 00347364 นาย  สงคราม   รักศิลป์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15718 500493 00357557 นาย  เกียรตินนัท ์  ชูเผา่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15719 500494 00347069 นาย  ชลมัพล   ปนสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15720 500495 00347578 นาย  วนัเฉลิม   จาเกาะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15721 500496 00348679 นาย  ไตรรัตน์   ดีทองหลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

15722 500497 00397846 นาย  ปรีชา   ชนิดนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

15723 500498 00372997 นาย  ณรงคว์ิทย ์  สุขม่วง กฟฉ.3 นครราชสีมา

15724 500499 00347332 นาย  นิธิ   สุรภพพิศิษฐ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15725 500500 00354381 นาย  คงประพนัธ์   เนาวเ์มือง กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

15726 500501 00355355 นาย  คธา   เสริมสุข กฟก.2 ชลบุรี

15727 500503 00370054 นาย  ลือชา   นาคสกุล กฟก.2 ชลบุรี

15728 500505 00348742 นาย  อนิรุตติ   ศรีแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

15729 500506 00349998 นาย  พชร   บุญเรือง กฟก.2 ชลบุรี

15730 500507 00350000 นาย  วณิชพงษ ์  ไชยรัตน์สมัพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

15731 500508 00349475 นาย  พลชยั   รัตนโท กฟก.2 ชลบุรี

15732 500509 00418567 นาย  วชัระ   เจริญวรรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

15733 500510 00352870 นาย  โสภณ   ฉตัรเงิน กฟก.2 ชลบุรี

15734 500511 00362522 นาย  นรนิติ   อุปถมัภ์ กฟก.2 ชลบุรี

15735 500512 00355696 นาย  เกียรติณรงค ์  อุบลประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

15736 500513 00359604 นาย  นริช   วงัสิริสุนทร กฟก.2 ชลบุรี

15737 500514 00363455 นาย  สุรกิจ   พดัทอง กฟก.2 ชลบุรี

15738 500516 00352248 นาย  เอกพนั   ใหม่โสภา กฟก.2 ชลบุรี

15739 500517 00349398 นาย  ศุทธิชยั   ยทุธนา กฟก.2 ชลบุรี

15740 500518 00353167 วา่ที ร.ต.  นิรุตติ   บุญฉิม กฟก.2 ชลบุรี

15741 500519 00350896 นาย  ธานินทร์   มงคลศรีสะอาด กฟก.2 ชลบุรี

15742 500520 00370995 นาย  นนทชยั   แน่จริง กฟก.2 ชลบุรี

15743 500522 00350050 นาย  ธรรมนูญ   อรุณพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

15744 500523 00352202 นาย  สิริวฑั   ศุภศิริ กฟก.2 ชลบุรี

15745 500524 00350046 นาย  จุมพล   ทามาตย์ กฟก.2 ชลบุรี

15746 500525 00357070 นาย  อุทยั   กอนแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

15747 500526 00350105 นาย  ศุภชยั   มงัมีผล กฟก.2 ชลบุรี

15748 500527 00353280 นาย  ฉตัรชยั   มงคล กฟก.2 ชลบุรี

15749 500528 00358953 นาย  พงษพ์ชัระ   จนัทร์ผอ่งใส กฟก.3 นครปฐม

15750 500529 00347473 นาย  ณฐรักษ ์  ผลาการ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

15751 500530 00349857 นาย  ชยัชนะ   จนัทรศิริ กฟก.3 นครปฐม

15752 500531 00350519 นาย  ชยัวฒิุ   ปานรักษา กฟก.3 นครปฐม

15753 500532 00351242 นาย  วรวฒิุ   เอียมลิม กฟก.3 นครปฐม

15754 500533 00349839 นาย  สิทธิชยั   เต่าทอง กฟก.3 นครปฐม

15755 500534 00349916 นาย  อธิภรณ์   มีสมบูรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

15756 500535 00375309 นาย  ชนิสร   พุกพ่วง กฟก.3 นครปฐม

15757 500536 00349566 นาย  นพดล   มะลิมาตร์ กฟก.3 นครปฐม

15758 500537 00349039 นาย  ภาณุ   รอดขวญั กฟก.3 นครปฐม

15759 500538 00349548 นาย  บุญส่ง   พนัธ์มิต กฟก.3 นครปฐม

15760 500539 00349843 นาย  พรศกัดิ   อุณหทวีทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

15761 500540 00350505 นาย  สรพงศ ์  น่วมไมพุ้่ม กฟก.3 นครปฐม

15762 500541 00351933 นาย  ภพพล   ตะโกจีน กฟก.3 นครปฐม

15763 500542 00350541 นาย  อคัรพล   เรืองจุย้ กฟก.3 นครปฐม

15764 500543 00349934 นาย  เทียรชยั   ลงสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

15765 500544 00348401 นาย  นพพร   ฝัดศิริ กฟก.3 นครปฐม

15766 500545 00357911 นาย  ศิริพงษ ์  หาเครือ กฟก.3 นครปฐม

15767 500546 00357898 นาย  ศราวฒิุ   เกิดสีเลก็ กฟก.3 นครปฐม

15768 500547 00358567 นาย  อนุชา   ชาํนาญเรือ กฟก.3 นครปฐม

15769 500548 00359381 นาย  สรายทุธ์   เมฆดี กฟก.3 นครปฐม

15770 500549 00346972 นาย  คชาศกัดิ   ทองดี กฟก.3 นครปฐม

15771 500550 00356729 นาย  กฤษฎา   ใคร่ครวญ กฟก.3 นครปฐม

15772 500553 00348174 นาย  วนัชยั   คงแสง กฟก.3 นครปฐม

15773 500554 00347546 นาย  นพนนัต ์  พรหมศรี กฟก.3 นครปฐม

15774 500555 00350587 นาย  ชาญวทิย ์  เกิดขาว กฟต.1 เพชรบุรี

15775 500556 00350214 นาย  ณฐัพงศ ์  กณัฑมณี กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

15776 500557 00352484 วา่ที ร.ต.  พลศรัณย ์  ทองคาํ กฟต.1 เพชรบุรี

15777 500558 00355450 นาย  ธรรมรัฐ   เม่งพดั กฟต.1 เพชรบุรี

15778 500559 00347841 นาย  ธวชัชยั   โกวินฮอ้ กฟต.1 เพชรบุรี

15779 500560 00347855 วา่ที ร.ต.  ณฐัวฒัน์   เพญ็พิบูลรัตนา กฟต.1 เพชรบุรี

15780 500561 00348738 นาย  วชิรศกัดิ   กิตติโพธินนัท์ กฟต.1 เพชรบุรี

15781 500562 00347382 นาย  ปัญญวฒัน์   หนูคง กฟต.1 เพชรบุรี

15782 500565 00348665 นาย  พลวิทย ์  พรหมชาติ กฟก.1 อยธุยา

15783 500566 00384946 นาย  รชานนท ์  หงษสุ์วรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

15784 500567 00351951 นาย  เกษมศกัดิ   ผินเนตร กฟต.1 เพชรบุรี

15785 500568 00357511 นาย  จิรศกัดิ   ทนยมิ กฟต.1 เพชรบุรี

15786 500569 00351224 นาย  นราภทัร   ฟองมณี กฟต.1 เพชรบุรี

15787 500570 00347041 นาย  อภิวฒัน์   จโนภาส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15788 500571 00346045 นาย  วิทวสั   แยม้ยนิดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15789 500572 00348451 นาย  ขนัตินนัท ์  คงมา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15790 500573 00397723 นาย  นิพทัธ์   จกัรมานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15791 500574 00346154 นาย  วฒิุชยั   จนัทรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15792 500575 00346140 นาย  ศกัดิชยั   ทุมมาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15793 500576 00347019 นาย  ปรีชา   ศิธราชู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15794 500577 00346059 วา่ที ร.ต.  วฒิุ   แสงงาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15795 500578 00357202 นาย  สุกรี   เพช็รแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15796 500579 00357175 นาย  กิตติกร   อ่อนชืนจิตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15797 500580 00346409 นาย  เมธี   หวานหนู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15798 500581 00350591 นาย  สมชาย   ศุภรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15799 500582 00346136 นาย  จกัรกฤษณ์   จนัทมาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15800 500583 00363946 นาย  สุกรี   จารง กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

15801 500584 00362572 นาย  วิฆเนศ   เฉลิมจิตรอุทยั กฟต.3 ยะลา

15802 500585 00365352 นาย  สราวธุ   ธรรมรักษา กฟน.3 ลพบุรี

15803 500586 00350064 นาย  ธนพล   จิรภทัรปวเรศ กฟต.3 ยะลา

15804 500587 00350078 นาย  ศกัดา   เพง็หนู กฟต.3 ยะลา

15805 500588 00348960 นาย  อานนท ์  ทิมผดุ กฟต.3 ยะลา

15806 500589 00378989 นาย  อารักษ ์  เตม็ดวง กฟต.3 ยะลา

15807 500590 00352698 นาย  อดิสร   กลินหอม กฟต.3 ยะลา

15808 500591 00351842 นาย  อรรถพล   บวัอิน กฟต.3 ยะลา

15809 500592 00349207 นาย  ธีรภทัร์   ขาวหนูนา กฟต.3 ยะลา

15810 500593 00349089 นาย  พงษพ์นัธ์   จนัทร์ช่วย กฟต.3 ยะลา

15811 500594 00351610 นาย  ณวฒัน์   ยอดเอียด กฟต.3 ยะลา

15812 500595 00351606 นาย  ปิยพงษ ์  นุย้แกว้ กฟต.3 ยะลา

15813 500596 00348279 นาย  ชยัภฎั   สุขกระจ่าง กฟต.3 ยะลา

15814 500597 00348910 นาย  สมาน   ภู่เกตุ กฟก.1 อยธุยา

15815 500598 00351151 นาย  อนุกูล   คชาโชติ กฟก.1 อยธุยา

15816 500599 00356579 นาย  เสกสนัต ์  หาญมนต์ กฟก.1 อยธุยา

15817 500600 00352216 นาย  ชาตรี   จิตตรีมิตร์ กฟก.1 อยธุยา

15818 500601 00352270 นาย  สุวฒัน์   ตุลาการ กฟก.1 อยธุยา

15819 500602 00347641 นาย  ปรัชญา   สุภาผล กฟก.1 อยธุยา

15820 500603 00365607 นาย  ชยัยทุธ   สิงหฬ กฟก.1 อยธุยา

15821 500604 00352107 นาย  พสักร   โคกเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

15822 500605 00358844 นาย  กฤษณ์   สุวรรณกนิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

15823 500606 00349370 นาย  รุทสรรค ์  จนัทร์เพียร กฟก.1 อยธุยา

15824 500607 00356088 นาย  ณฐัวฒิุ   กุง้แกว้ กฟก.1 อยธุยา

15825 500608 00347487 นาย  ชยัวฒัน์   อินลยั กฟก.1 อยธุยา
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15826 500609 00349289 นาย  มานิตย ์  ประมูลวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

15827 500610 00351888 นาย  ศุภฤกษ ์  กลินสงัข์ กฟก.1 อยธุยา

15828 500611 00353444 นาย  พงษพ์ฒัน์   ศิริ กฟก.1 อยธุยา

15829 500612 00354377 นาย  สหพล   กลนัมาก กฟก.1 อยธุยา

15830 500613 00355969 นาย  เจษฎา   วฒิุลาภ กฟต.1 เพชรบุรี

15831 500614 00356074 นาย  วรรลภ   ไมอ่้อน กฟก.1 อยธุยา

15832 500615 00348542 นาย  ทรงพล   คงสอาด กฟก.1 อยธุยา

15833 500616 00360811 วา่ที ร.ต.  อรรถพล   บุญหลาย สาํนกังานใหญ่

15834 500618 00352098 นาย  อิศราพงษ ์  ภู่สุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

15835 500619 00347946 นาย  เอกลกัษณ์   ฤทธิศิริ กฟก.1 อยธุยา

15836 500620 00353149 นาย  ชยัพทัธ์   รอบวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

15837 500621 00356060 วา่ที ร.ต.  ธวชัชยั   การสมทบ กฟก.1 อยธุยา

15838 500622 00349689 นาย  ธนนนท ์  สุทธิโสภณญาน กฟก.1 อยธุยา

15839 500623 00350246 นาย  สุรเดช   สุขเจริญ กฟก.1 อยธุยา

15840 500624 00350705 นาย  ณรงคศ์กัดิ   เรืองประยรู กฟก.1 อยธุยา

15841 500625 00349716 นาย  เศกสรรค ์  งามศรีตระกูล กฟต.3 ยะลา

15842 500626 00348879 นาย  อดินนัต ์  มะยแีต กฟต.3 ยะลา

15843 500628 00407855 วา่ที ร.ต.  ธนพล   พรมสะอาด กฟน.1 เชียงใหม่

15844 500629 00344748 นาย  ณฐัธญั   กวางแกว้ สาํนกังานใหญ่

15845 500630 00349607 นาย  ณฐันนท ์  ยมิเจริญ กฟน.2 พิษณุโลก

15846 500631 00344734 นาย  ธนภทัร   ไตรยงค์ สาํนกังานใหญ่

15847 500632 00364338 นาย  ธีรพล   พุกเนียม กฟน.3 ลพบุรี

15848 500633 00385356 นาย  นนัทวฒัน์   โตสง่า กฟก.1 อยธุยา

15849 500634 00349598 นาย  เบญจพล   นุใหม่ สาํนกังานใหญ่

15850 500635 00364601 นาย  พีระสุข   สายสะอาด กฟฉ.3 นครราชสีมา
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15851 500636 00344720 นาย  ภาณุพงศ ์  แสงใสแกว้ สาํนกังานใหญ่

15852 500637 00353430 นาย  วิริพฒัน์   คิดโสภา กฟฉ.1 อุดรธานี

15853 500638 00348192 นาย  สุรเชษฐ์   มานะ สาํนกังานใหญ่

15854 500639 00344289 นาย  เกริกศกัดิ   บุญศรี กฟน.2 พิษณุโลก

15855 500640 00344275 นาย  จตุรวิทย ์  สิงห์ชยั กฟน.2 พิษณุโลก

15856 500641 00344261 นาย  จกัราวธุ   พรประภา กฟก.2 ชลบุรี

15857 500642 00344257 นาย  ชชัวาล   แถมจาํรัส กฟน.3 ลพบุรี

15858 500643 00344243 นาย  ชาณุวฒัน์   นอ้ยวรรณะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15859 500644 00344239 นาย  ชาดินนัท ์  ทองเอม กฟก.1 อยธุยา

15860 500645 00344225 นาย  ฌานเมธ   กลาสี สาํนกังานใหญ่

15861 500646 00344211 นาย  ดรุนยั   ขนัเขือน กฟน.1 เชียงใหม่

15862 500647 00344293 นาย  ตุลยวตั   บวัขวญั กฟต.3 ยะลา

15863 500648 00344302 นาย  ทีปกร   ลิมศิริกุล กฟก.1 อยธุยา

15864 500649 00344316 นาย  ธรณิศวร์   วดัอกัษร กฟต.1 เพชรบุรี

15865 500650 00344443 นาย  ธญัพิสิษฐ์   โพธิทองดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15866 500651 00344457 นาย  ธีระพงษ ์  เพช็รอ่อน กฟน.2 พิษณุโลก

15867 500652 00344461 นาย  ปฐวี   ราชภกัดี กฟก.2 ชลบุรี

15868 500653 00344475 นาย  ประพฒัน์   แกว้สวา่ง กฟต.1 เพชรบุรี

15869 500654 00344489 นาย  ปัศมธ์วินท ์  โรหิตรัตนะ กฟต.1 เพชรบุรี

15870 500655 00344493 นาย  พงศกร   ทองฟู กฟน.2 พิษณุโลก

15871 500656 00344502 นาย  พลกฤษณ์   เชยเกตุ กฟต.1 เพชรบุรี

15872 500657 00344611 นาย  พชัรพล   เพียรเสมอ กฟก.2 ชลบุรี

15873 500658 00344516 นาย  ภาคภูมิ   จรัสอาชา กฟก.1 อยธุยา

15874 500659 00344520 นาย  ภาคภูมิ   ละออ กฟก.1 อยธุยา

15875 500660 00344534 นาย  ภูวดล   ภูวงแหวน สาํนกังานใหญ่
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15876 500661 00344548 นาย  มรกต   องัอาํนวยโชค กฟต.1 เพชรบุรี

15877 500662 00344552 นาย  ร่มฉตัร   โสภาพล กฟก.1 อยธุยา

15878 500663 00344566 นาย  วชิรวิทย ์  ธนโรจนวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

15879 500664 00344570 นาย  วรพล   พลสุวรรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15880 500665 00344584 นาย  วิทวสั   โตสง่า กฟต.1 เพชรบุรี

15881 500666 00344320 นาย  วีรวฒัน์   ชินสอน กฟฉ.1 อุดรธานี

15882 500667 00344334 นาย  ศุภวรรษ   ปัญญาพ่อรณชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15883 500668 00344348 นาย  สราวธุ   อรรคจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15884 500669 00344352 นาย  สิโรตม ์  ประทุมศิริ กฟก.1 อยธุยา

15885 500670 00344366 นาย  สุรจิตร   จิตผดุงวิทย์ กฟต.3 ยะลา

15886 500671 00344370 นาย  สุวิเชษฐ์   อุ่นบุญเรือง กฟก.1 อยธุยา

15887 500672 00344384 นาย  สุเวช   โสวภาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

15888 500673 00344398 นาย  เสกข ์  สฤษชสมบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

15889 500674 00344407 นาย  หฤษฏ ์  สนัติกุล กฟก.2 ชลบุรี

15890 500675 00344411 นาย  อภิรัตน์   ช่วงชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

15891 500676 00344425 นาย  อิสสระ   มุงคุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15892 500677 00344439 นาย  เอกฤกษ ์  รุ่งเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

15893 500678 00347582 นาง  สุภาวดี   วรรธนะชีพ กฟก.2 ชลบุรี

15894 500680 00353917 นาย  ปฎิพล   ปลงักลาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15895 500681 00354254 วา่ที ร.ต.  สรรเพชญ   สุ่มมาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15896 500683 00351347 นาย  อนุชิต   เตบเสริม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15897 500684 00352525 นาย  นพรัตน์   พนัธะลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15898 500685 00351179 นาย  ไชยา   ธรรมวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15899 500686 00347782 นาย  ปัณณทตั   ชอบพานิช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15900 500687 00352048 นาย  กิตติวฒัน์   พลไพร กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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15901 500688 00352884 น.ส.  เพญ็พกัตร์   สุทธิพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15902 500689 00347596 น.ส.  ดลญา   เขม็อุทา กฟฉ.1 อุดรธานี

15903 500690 00352139 นาง  ชฎาพร   พลไพร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15904 500691 00347687 น.ส.  ชุลีพร   จนัละมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15905 500692 00362722 นาย  ปฏิวติั   ประทุมมงั กฟฉ.1 อุดรธานี

15906 500693 00351810 น.ส.  ศรีสุดา   หอมคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15907 500694 00351638 น.ส.  กาญจนา   ทองมาลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15908 500695 00350414 นาย  รัตนโชติ   สามิลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15909 500696 00347714 นาย  ฉนัทิชญ ์  ชามทอง สาํนกังานใหญ่

15910 500697 00358599 นาย  สุเมธ   ดีหลาย กฟก.2 ชลบุรี

15911 500698 00364233 วา่ที ร.ต.  ฑิตสดา   นอ้ยนาช ร.น. กฟก.2 ชลบุรี

15912 500699 00350232 นาย  พุฒิจกัษณ์   ศิริมาจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

15913 500700 00354731 น.ส.  ศิรินทรา   นารินทร์รักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15914 500701 00353894 นาย  เชิดชยั   บุญปรีชา กฟก.3 นครปฐม

15915 500702 00350137 นาย  พงศธร   ลาภเจริญวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

15916 500703 00348051 นาย  กฤษณะ   ใคร่กระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

15917 500704 00348047 นาย  จกัริน   มชัฌิมาวิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

15918 500705 00351701 น.ส.  ณฐัณี   วิเชียร สาํนกังานใหญ่

15919 500706 00347532 นาย  เริงศกัดิ   อ่อนจินดา สาํนกังานใหญ่

15920 500707 00349166 นาย  กิตติพฒัน์   เลิศศรีสวสัดิกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

15921 500708 00349152 นาย  เอกรัฐ   อินทปัตถา กฟฉ.1 อุดรธานี

15922 500709 00348233 นาย  กฤษณะ   วงษช์มภู กฟฉ.1 อุดรธานี

15923 500710 00352448 นาย  มณฑล   นกหมุด กฟต.3 ยะลา

15924 500711 00349320 นาย  สุรวทิย ์  เมืองมุงคุณ กฟฉ.1 อุดรธานี

15925 500712 00383554 นาย  ปรีดี   อินธิกาย กฟฉ.1 อุดรธานี
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15926 500713 00356901 นาย  สุรศกัดิ   นามกอง กฟฉ.1 อุดรธานี

15927 500716 00357711 นาย  เอกชยั   กองพิมพ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15928 500717 00354345 น.ส.  นิชนนัท ์  แนบนิมรัตน์ กฟต.3 ยะลา

15929 500718 00354468 น.ส.  ธนิตตา   ยเีดง็ กฟต.3 ยะลา

15930 500719 00351042 น.ส.  เบญจมาศ   เรืองวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

15931 500720 00397046 น.ส.  กลัยาณี   ศรีอาจ กฟน.3 ลพบุรี

15932 500722 00349489 นาง  สุกญัญา   เจริญสุข กฟน.1 เชียงใหม่

15933 500723 00348429 นาย  นิพล   ไข่แกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

15934 500724 00349657 นาย  อุดมศกัดิ   มะณีชยั กฟน.1 เชียงใหม่

15935 500725 00349439 น.ส.  พชัรินทร์   เนตรสมศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

15936 500726 00348215 นาง  จตุพร   กาญจนารัณย ์เมืองโคตร กฟน.1 เชียงใหม่

15937 500727 00351183 นาย  วราพงษ ์  พลสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15938 500728 00355773 นาย  หิรัญ   นิเวศน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15939 500729 00351688 นาย  ยงิศกัดิ   เอกพฒันะพิสุทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15940 500730 00351674 นาย  ธรรมรัตน์   รักนุกูล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15941 500731 00348342 นาย  สุวพชัร   ธนินทรานุโคตร สาํนกังานใหญ่

15942 500732 00351397 นาย  นพพร   รอดเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15943 500733 00352907 นาย  ธีระวุฒิ   จนัทไทย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15944 500734 00355391 นาย  วฒุธิกร   ศรีชุมพวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15945 500735 00350141 นาย  ปวตัร   จินะดิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15946 500736 00348651 น.ส.  กณธร   จโนภาส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

15947 500737 00349302 นาย  รพีธรรม   จนัทะดวง กฟฉ.3 นครราชสีมา

15948 500738 00350278 นาย  เอกพงศ ์  รัตนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

15949 500739 00350719 นาย  นิกร   ธรรมวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15950 500740 00349948 นาย  ทองใบ   จนัทร์สา กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

15951 500741 00351715 น.ส.  จรินทร   คิดอ่าน กฟก.3 นครปฐม

15952 500742 00350123 น.ส.  ปณิตา   อุบลธรรม กฟก.3 นครปฐม

15953 500743 00357848 น.ส.  ธนัวศิ์ธร   อชัชวานิช กฟก.3 นครปฐม

15954 500744 00365348 นาย  ภูวดล   สุขสงวน กฟก.3 นครปฐม

15955 500745 00349075 นาย  พรเทพ   ดวงประชา กฟก.3 นครปฐม

15956 500747 00350391 นาย  ปรัชญา   สว่างศรี กฟก.3 นครปฐม

15957 500748 00352666 นาย  ชลชาติ   คลายทุกข์ กฟก.3 นครปฐม

15958 500749 00355191 นาย  กมล   จึงประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

15959 500750 00372329 นาย  จตุรงค ์  พวงเดช กฟก.3 นครปฐม

15960 500751 00347619 น.ส.  สรารัตน์   ศิริพร สาํนกังานใหญ่

15961 500753 00349184 นาย  ชานนท ์  นกจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

15962 500754 00349734 นาย  ภทัรวิทย ์  ศิริญานนัท์ กฟก.3 นครปฐม

15963 500755 00352161 นาย  ทวี   ชุนเกาะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15964 500756 00359781 นาย  ภิญโญ   กระต่ายจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

15965 500757 00349752 นาย  ทินภทัร   พรศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

15966 500758 00348106 นาย  อนุกูล   เจียมเงิน กฟน.3 ลพบุรี

15967 500759 00349893 นาย  บุญหลาย   พร้อมสุข กฟน.3 ลพบุรี

15968 500760 00348479 นาย  อรัญ   เกตุการ กฟน.3 ลพบุรี

15969 500761 00349425 นาย  สมภาพ   วงคผ์าบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

15970 500762 00351947 นาย  มงคล   จนัลาศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

15971 500763 00350173 นาย  ปิยวฒิุ   ปัญญาแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

15972 500764 00353135 นาย  อภิวฒัน์   บุญเมฆ กฟน.3 ลพบุรี

15973 500765 00354440 น.ส.  สรีรเพญ็   เวหา กฟน.3 ลพบุรี

15974 500766 00348079 นาย  กฤษดา   กลุทะเสน กฟฉ.1 อุดรธานี

15975 500767 00349057 น.ส.  ณฐัวรรณ   สูนนาดาํ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

15976 500768 00349611 นาย  สุรสิทธิ   ปัตติทานงั กฟก.1 อยธุยา

15977 500769 00348906 นาย  ศราวธุ   ทาํสี กฟฉ.1 อุดรธานี

15978 500770 00351583 น.ส.  นุจรี   อร่ามรัตนพนัธ์ุ กฟก.1 อยธุยา

15979 500771 00349661 นาย  นพดล   ศรีประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

15980 500772 00351129 นาย  ปริยากร   วงษาอาจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15981 500773 00347778 นาย  วรศิษฏ ์  ทองอุ่น สาํนกังานใหญ่

15982 500774 00385883 นาย  จิระยทุธ   กฤษณะกะลศั กฟฉ.1 อุดรธานี

15983 500776 00360443 นาย  สิทธิชยั   ภูหดัสวน กฟฉ.1 อุดรธานี

15984 500777 00390462 นาย  ไพรัช   เขจรรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

15985 500778 00349552 นาย  วิธวตั   พนัธ์แกว้ กฟก.1 อยธุยา

15986 500779 00348992 นาย  อภิวชัร์   สุนทรนนท์ กฟก.1 อยธุยา

15987 500780 00352020 นาย  นครินทร์   ศรีกุลวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

15988 500781 00357539 นาย  พีรวฒัน์   โตอสัมิ กฟก.1 อยธุยา

15989 500782 00350646 นาย  อุกฤษ   เรือนประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

15990 500783 00349861 น.ส.  อจัฉรา   ประสานพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

15991 500784 00352339 น.ส.  หทยัภทัร   บาํรุงกิจ กฟก.1 อยธุยา

15992 500785 00350250 น.ส.  กมลวรรณ   เขม็ทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

15993 500786 00350028 นาย  ภานุรัตน์   ทองอินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

15994 500787 00349461 น.ส.  มทันา   จนัทร์แล กฟฉ.3 นครราชสีมา

15995 500788 00354163 น.ส.  มลัลิกา   คงมี กฟฉ.3 นครราชสีมา

15996 500789 00352416 น.ส.  จิราพร   เกลียงเกลา กฟฉ.3 นครราชสีมา

15997 500790 00349766 น.ส.  สุพรรษา   แนใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

15998 500791 00351288 น.ส.  รวงทอง   แดงนอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

15999 500792 00349061 นาย  วรรณกรณ์   อาจหาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16000 500794 00350696 นาย  คาวี   กาํเนิดคาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

16001 500795 00369306 นาย  ไตรเลิศ   เศษกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

16002 500796 00348392 นาย  ธนพงษ ์  อุสุพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

16003 500798 00353303 นาย  อานนท ์  กลินศรีสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

16004 500799 00363605 นาย  ไตรรงค ์  ดีกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16005 500800 00351838 นาย  ณฐัวฒิุ   สวา่งรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16006 500801 00361380 นาย  สราวฒิุ   คงทองขาว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16007 500802 00348615 นาย  เสริมวิทย ์  หนูอุไร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16008 500803 00348306 นาย  จิระ   โกศลัวิตร สาํนกังานใหญ่

16009 500804 00354290 นาย  ชยัณรงค ์  อ่อนแกว้ กฟต.3 ยะลา

16010 500805 00351656 น.ส.  กญัจณีวรรณ   อนนัทนุพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16011 500806 00349011 น.ส.  พรศิริ   เมฆสวี กฟต.1 เพชรบุรี

16012 500807 00352848 น.ส.  ณฐักาญจน์   ขนาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16013 500808 00350155 น.ส.  อริสา   พฒัน์ทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16014 500809 00357975 นาง  วราณี   สุวราช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16015 500810 00360093 น.ส.  นุจรีย ์  ภิรมยรั์กษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16016 500811 00350169 น.ส.  พฒัน์ศญา   แดงหวาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16017 500812 00351660 นาย  จริยวตัร   จอมคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16018 500813 00351501 นาย  บริพตัร   ไตรพร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16019 500814 00349584 นาย  สมัประสิทธิ   ประสพสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16020 500815 00350650 นาย  ชนาวธุ   สงัคนานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16021 500816 00349570 นาย  เชาวว์ฒัน์   ลู่สวสัดิกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16022 500817 00350282 นาง  มาลินี   อรุณรัตน์ กฟต.3 ยะลา

16023 500818 00351515 นาย  นพดล   คาํเกลียง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16024 500819 00348188 น.ส.  ลลิดา   สอนพายพั สาํนกังานใหญ่

16025 500820 00351565 นาย  พนา   ไชยเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

16026 500821 00349239 นาย  ธนชั   ศุภนนทกร สาํนกังานใหญ่

16027 500822 00355955 นาย  สนัติพร   อาํไพ กฟต.3 ยะลา

16028 500824 00353185 นาย  สุรเดช   แวหะมะ กฟต.3 ยะลา

16029 500825 00354690 นาย  ยสัรี   สะอีดี กฟต.3 ยะลา

16030 500826 00359363 น.ส.  อุบลวรรณ   อาญาสิทธิ สาํนกังานใหญ่

16031 500830 00357507 นาย  นฤชิต   ธรรมลงักา กฟน.2 พิษณุโลก

16032 500831 00354822 นาย  ปริวรรต   ไชยมงคล กฟน.2 พิษณุโลก

16033 500837 00351197 นาย  ณฐักร   จอมขนัเงิน กฟน.1 เชียงใหม่

16034 500838 00350937 วา่ที ร.ต.  วิรุฬห์   ตาตะมิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16035 500839 00356292 วา่ที ร.ต.  เอกรัตน์   ยศถามี กฟน.1 เชียงใหม่

16036 500840 00406213 นาย  ธนกร   ปัตตะพฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

16037 500841 00364465 นาย  อลงกต   สาระจนัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

16038 500842 00349889 นาย  ศรัณย ู  ยศสว่าง กฟน.1 เชียงใหม่

16039 500843 00378270 นาย  กิตติธร   อุปอินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

16040 500844 00351301 นาย  สุกิตติ   สาลา สาํนกังานใหญ่

16041 500845 00375127 น.ส.  ธิดารัตน์   ศิรวฒัน์ปกรณ์ กฟก.1 อยธุยา

16042 500847 00357939 น.ส.  ศรีสุดา   ตนัมา กฟน.1 เชียงใหม่

16043 500848 00348374 น.ส.  อรวรรณ   ต่ายคาํ สาํนกังานใหญ่

16044 500849 00350882 น.ส.  จิราภรณ์   ปานงอ้ม กฟฉ.1 อุดรธานี

16045 500850 00355646 นาง  กมลรัตน์   ฉรี กฟก.2 ชลบุรี

16046 500851 00371278 นาย  อลงกต   วฒันาวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

16047 500852 00356442 นาย  จกัรพงษ ์  กมุภะ กฟก.2 ชลบุรี

16048 500853 00348142 น.ส.  วจี   นาเจริญ สาํนกังานใหญ่

16049 500854 00405471 นาย  วนัชยั   จนัทร์สมร กฟก.2 ชลบุรี

16050 500855 00357852 นาย  ปิยะณฐั   กลดัทอง กฟก.2 ชลบุรี
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16051 500856 00353349 นาย  สุทศัน์   วงษรั์กษา กฟก.2 ชลบุรี

16052 500857 00355937 น.ส.  วิลาวลัย ์  มงัคละสุ กฟก.2 ชลบุรี

16053 500858 00355678 น.ส.  กนกวรรณ   เพชรประดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

16054 500859 00348556 นาย  ธรรมจกัร   โลหะรัตน สาํนกังานใหญ่

16055 500860 00348138 น.ส.  แพรววลี   วินิจสินธุ์ สาํนกังานใหญ่

16056 500861 00349102 น.ส.  มารศรี   ชูวงศ์ สาํนกังานใหญ่

16057 500862 00349520 นาย  ณรงคช์ยั   ศรีขวญัเจริญ สาํนกังานใหญ่

16058 500863 00348524 น.ส.  ราตรี   เยน็ใจ สาํนกังานใหญ่

16059 500866 00347869 นาย  เอกชยั   อษัฎามระ สาํนกังานใหญ่

16060 500867 00351024 น.ส.  ศิธาสา   คลา้ยสิงห์ สาํนกังานใหญ่

16061 500868 00349007 น.ส.  ปวนัรัตน์   ฉายประยรูโกศล สาํนกังานใหญ่

16062 500869 00347887 นาย  ปฐมพงศ ์  วงศาโรจน์ สาํนกังานใหญ่

16063 500870 00349120 น.ส.  คณสันนัท ์  ศรีจนั สาํนกังานใหญ่

16064 500871 00352470 นาย  สจัจพล   มีถาวร สาํนกังานใหญ่

16065 500872 00348388 นาย  วชัรพล   บวัภาเรือง สาํนกังานใหญ่

16066 500873 00359945 นาย  ปราการ   อินทพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

16067 500874 00348801 นาย  บุญชู   สุนทรวุฒิไกร สาํนกังานใหญ่

16068 500875 00348033 นาย  วนันิเทศ   พรหมพินิจ สาํนกังานใหญ่

16069 500876 00355428 นาย  ศุภกัษร   เขจรแข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16070 500877 00349675 นาย  อมร   ฉมงัหตัถพงศ์ สาํนกังานใหญ่

16071 500878 00352325 นาย  นพรัฐ   ตนัติประภา สาํนกังานใหญ่

16072 500879 00348324 นาย  ภูริวจัน์   อคัรลิขิตนานนท์ สาํนกังานใหญ่

16073 500880 00348956 นาย  นพคุณ   มีสุข สาํนกังานใหญ่

16074 500881 00348942 นาย  สมพล   พนุแสง สาํนกังานใหญ่

16075 500882 00350614 นาย  ธนพล   จนัทร์วนั สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

16076 500884 00348065 นาย  ไพศาล   องคเ์จริญ สาํนกังานใหญ่

16077 500885 00353076 นาย  ธีรพงษ ์  คาํใหญ่ กฟน.1 เชียงใหม่

16078 500886 00350082 นาย  ธนิตชยั   ศรีทอง สาํนกังานใหญ่

16079 500887 00351997 น.ส.  กฤติกา   กถนานนท์ สาํนกังานใหญ่

16080 500890 00355032 นาย  ปฐมพงษ ์  พวงดี สาํนกังานใหญ่

16081 500891 00350864 นาย  พลากรณ์   หงอนไก่ สาํนกังานใหญ่

16082 500892 00348465 นาย  ยทุธนา   สุยะลือ กฟก.2 ชลบุรี

16083 500893 00348829 นาย  จาํเริญ   แดงกระโทก สาํนกังานใหญ่

16084 500894 00348847 นาย  สิงขร   โสภา สาํนกังานใหญ่

16085 500896 00352957 นาย  ณฐักร   ไวทยานนัต์ กฟน.1 เชียงใหม่

16086 500897 00348433 นาย  เกรียงไกร   พนักนัทะ กฟน.1 เชียงใหม่

16087 500898 00352975 น.ส.  รชาวดี   พวงสุกระ กฟน.1 เชียงใหม่

16088 500899 00374317 น.ส.  ศิริพร   นนัตาคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

16089 500900 00354436 นาย  ศกัดิชยั   เรืองศรี กฟน.1 เชียงใหม่

16090 500901 00356747 นาย  ลิขิต   สุรินพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

16091 500902 00363437 นาย  เฉลิมพงษ ์  ศรวงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

16092 500903 00355214 นาย  นทัธ์วรรธน์   สมบูรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16093 500904 00359272 นาย  ภาสกร   สนสายสิงห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16094 500905 00349625 นาย  บรรเจิด   ยาละ กฟน.1 เชียงใหม่

16095 500906 00351597 น.ส.  ทิวาพร   ชยัวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

16096 500907 00349639 น.ส.  ภทัรวดี   ภีมพลธนเดช กฟน.1 เชียงใหม่

16097 500909 00352193 นาย  ณิฐวฒัน์   ไชยะตา กฟฉ.1 อุดรธานี

16098 500912 00349516 นาย  สุระชยั   ห้วยทราย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16099 500916 00393179 น.ส.  พิมพช์นก   เตศิริ กฟก.2 ชลบุรี

16100 500918 00357084 นาย  สุรชยั   พรมสุรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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16101 500925 00360243 นาย  ฤทธิชยั   บุญลือ กฟน.2 พิษณุโลก

16102 500928 00351460 นาย  อาํพล   คลงัทรัพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16103 500931 00348097 นาย  อนุกูล   พุ่มประพนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

16104 500932 00349702 น.ส.  จิตสุภา   จิตตอ์ารี กฟน.3 ลพบุรี

16105 500933 00350969 น.ส.  นพคุณ   หงษง์าม กฟน.3 ลพบุรี

16106 500935 00351074 นาย  วีรพงษ ์  รอดละมา้ย กฟน.3 ลพบุรี

16107 500936 00350450 นาย  นรินทร์   ถ่ายสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

16108 500937 00351056 นาย  นิวตัร   ตาสวา่ง กฟน.3 ลพบุรี

16109 500938 00351692 นาย  เจษฎา   อฒัพุต กฟน.3 ลพบุรี

16110 500939 00354577 น.ส.  พชัรี   พตัตาสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

16111 500940 00350800 น.ส.  ตอ้งใจ   ฤทธิประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

16112 500941 00356547 นาย  กนกพงศ ์  กศุลธรรมรัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

16113 500942 00351379 นาย  นพดล   กลินโท กฟน.3 ลพบุรี

16114 500943 00350769 นาย  วรฉตัร   ดีเฉย กฟน.3 ลพบุรี

16115 500944 00351038 นาย  ฐาปณฐั   พุมมะระ กฟน.3 ลพบุรี

16116 500945 00351133 นาย  อภิเชษฐ์   ฤทธิโสด กฟน.3 ลพบุรี

16117 500946 00348897 น.ส.  อจัราพร   หินกาล กฟน.3 ลพบุรี

16118 500947 00352034 น.ส.  มณี   คงสมพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

16119 500948 00352557 นาย  ชยาศิส   พวงกุหลาบ กฟน.3 ลพบุรี

16120 500949 00349148 น.ส.  กนกวรรณ   ลอ้อุดมสมเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

16121 500950 00351088 นาย  อคัรเดช   ประสงคดี์ กฟน.3 ลพบุรี

16122 500951 00353212 นาย  ประทีป   คาพิจารณ์ กฟก.1 อยธุยา

16123 500952 00362845 นาย  สราวธุ   กิตติบาล กฟก.1 อยธุยา

16124 500953 00349807 นาย  หสัวิน   วรรณละเอียด กฟก.1 อยธุยา

16125 500954 00358212 นาย  ปัญจวทิย ์  เรือนใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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16126 500955 00351351 นาย  ธีระพงษ ์  จนัทร์อิม กฟก.1 อยธุยา

16127 500956 00350369 นาย  เวทางค ์  บุณยะวนัตงั กฟก.1 อยธุยา

16128 500957 00353226 น.ส.  ณตัชา   ไชยสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16129 500958 00354672 นาย  ธีรพนัธ์   พิศเพง็ กฟก.1 อยธุยา

16130 500959 00352111 จ่าอากาศเอก  มกรา   เกียรติเมธา กฟก.1 อยธุยา

16131 500960 00355587 นาย  ณฐัวตัร   สมพูล กฟก.1 อยธุยา

16132 500961 00357707 นาย  วฒิุชยั   ปัญญาใจ กฟก.1 อยธุยา

16133 500962 00359513 นาย  ณฐัวฒิุ   ดิษฐคึ กฟก.1 อยธุยา

16134 500963 00361926 นาย  พูลศิริ   สวรรณา กฟก.1 อยธุยา

16135 500964 00353230 นาย  วีระยทุธ   จนัลา กฟก.1 อยธุยา

16136 500965 00361758 นาย  สุดเขต   เรืองเผา่พนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

16137 500966 00357543 วา่ที ร.ต.  สุรเชษฐ์   โพธิศรี กฟก.1 อยธุยา

16138 500967 00348356 นาย  มนตรี   ทองสีงาม กฟก.3 นครปฐม

16139 500968 00349257 นาย  ฉตัร์ราช   เจริญ กฟก.3 นครปฐม

16140 500969 00350573 นาย  วราวธุ   วิรุณารักษ์ กฟก.3 นครปฐม

16141 500970 00358458 นาย  อิศรา   โตอดิเทพย์ กฟก.3 นครปฐม

16142 500971 00352420 น.ส.  ณฐัพร   จิตตุรงคอ์าภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

16143 500972 00352616 น.ส.  ปรียาวรรณ   ฉิมบุญอยู่ กฟก.3 นครปฐม

16144 500973 00358858 น.ส.  จริญพร   อินสวา่ง กฟก.3 นครปฐม

16145 500974 00352634 นาง  ชนิดา   รอดสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

16146 500975 00350446 น.ส.  เพญ็รวี   นาคแท้ กฟก.3 นครปฐม

16147 500976 00351579 น.ส.  ปาริชาด   ธญัญเจริญ กฟก.3 นครปฐม

16148 500977 00351474 นาย  ศุภวฒัน์   โสภารัตนกุล กฟก.3 นครปฐม

16149 500980 00357866 นาย  วฒิุกิตต ์  แกว้วิไล กฟก.3 นครปฐม

16150 500981 00358521 นาย  นนัทเดช   สาํลีร่วง กฟก.3 นครปฐม
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16151 500982 00358399 นาย  ประสิทธิ   วรรณวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

16152 500983 00351006 นาย  จิรณฐั   ตงัจิตติจริยา สาํนกังานใหญ่

16153 500984 00351010 นาย  วีระพงษ ์  ทองคาํ กฟต.1 เพชรบุรี

16154 500986 00352157 น.ส.  กมลวรรณ   พรานเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

16155 500987 00365766 นาย  อนุสรณ์   สุหตัถาพร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16156 500988 00361762 นาย  ธวชัชยั   เครือเตียว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16157 500990 00355119 นาย  ทวิชย ์  ปักษี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16158 500991 00354818 นาย  เอกวฒิุ   วาจารัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16159 500992 00363419 นาย  วีระพงศ ์  ลอ้มคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16160 500993 00356838 นาย  ปัญญาพล   เรือนสูง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16161 500994 00350337 นาย  ธีระเดช   รัตนพาหุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16162 500995 00361667 นาย  กิตติศกัดิ   มีเสน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16163 500996 00357248 นาย  วีระ   เหล่าวีระกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16164 500997 00350632 น.ส.  ประภาวดี   เจริญวฒันะ กฟก.2 ชลบุรี

16165 500998 00350628 น.ส.  รัตนประภา   เจริญวฒันะ กฟก.2 ชลบุรี

16166 500999 00352266 นาย  อธิปธนา   อ่อนอิม กฟก.2 ชลบุรี

16167 501000 00403865 นาย  จกักฤษณ์   จนัทรถิรยนืยง กฟก.2 ชลบุรี

16168 501001 00349493 นาย  วรสฤษดิ   ลือยศ กฟก.2 ชลบุรี

16169 501002 00358076 น.ส.  พลอยพิมพ ์  แกลว้ทนง กฟต.3 ยะลา

16170 501004 00351406 นาย  สุเมธ   คงแกว้ กฟต.3 ยะลา

16171 501005 00356501 นาย  ธนศกัดิ   ปานบวั กฟต.3 ยะลา

16172 501006 00358171 นาย  รัตติพงษ ์  รักนุย้ กฟต.3 ยะลา

16173 501009 00388263 นาย  ชวลิต   ชุมนิรัตน์ กฟต.3 ยะลา

16174 501010 00356115 นาย  ฉตัรชยั   หนูกลดั กฟต.3 ยะลา

16175 501011 00348592 น.ส.  สมฤดี   เอียมวงศ์ สาํนกังานใหญ่
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16176 501012 00352234 นาย  พลท   ตน้สวรรค์ กฟต.3 ยะลา

16177 501013 00406495 นาย  จาํเริญ   เดชสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

16178 501014 00352375 นาย  อมัรินทร์   ธรรมบุตร กฟต.3 ยะลา

16179 501015 00364938 น.ส.  นุชจรี   วชัรพลางกูร กฟต.3 ยะลา

16180 501016 00354327 น.ส.  ศุมาลิน   นิลประเสริฐ กฟต.3 ยะลา

16181 501017 00354331 น.ส.  มิงขวญั   นวลหนู กฟต.3 ยะลา

16182 501018 00359581 น.ส.  ตอยปีะห์   เจ๊ะเต๊ะ กฟต.3 ยะลา

16183 501019 00357739 น.ส.  โรสมีนี   จกัขมุณี กฟต.3 ยะลา

16184 501021 00348283 น.ส.  ภิญญดา   เฉียบแหลม กฟน.1 เชียงใหม่

16185 501022 00353903 น.ส.  เบญจธรรม   พรมสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

16186 501023 00348229 น.ส.  นมสัพร   รัตนประภา สาํนกังานใหญ่

16187 501024 00352125 นาย  องอาจ   มานอ้ยทวีทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

16188 501025 00350428 นาย  จกัรตุพงษ ์  จนัทร์แจ่มภพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16189 501027 00348815 นาย  รัฐนนท ์  โพธิเกตุ สาํนกังานใหญ่

16190 501028 00350296 นาย  ปัญจบุตร   รุดดิษฐ์ กฟต.1 เพชรบุรี

16191 501029 00356565 น.ส.  เพญ็นภา   พงษส์วสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16192 501030 00359418 นาย  พงษว์ริษฐ์   พนัพวั กฟต.1 เพชรบุรี

16193 501031 00385215 วา่ที ร.ต.  วนัชยั   เวชชศาสตร์ สาํนกังานใหญ่

16194 501032 00354981 นาย  ภานุมาศ   เลิศพานิช กฟต.1 เพชรบุรี

16195 501033 00352575 นาย  ณฐัพล   รัตนบาํรุง กฟต.1 เพชรบุรี

16196 501034 00351979 นาย  จกัรี   ทองพึงตน กฟต.1 เพชรบุรี

16197 501035 00351260 นาย  อภิชาติ   เตียเนตร กฟต.1 เพชรบุรี

16198 501036 00362554 นาย  สุวรรณ   สลิดกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

16199 501037 00348756 นาย  คณิตพงศ ์  จิตตโ์สภณ กฟต.1 เพชรบุรี

16200 501038 00352175 นาย  ธวชัชยั   เอกวฒั กฟต.1 เพชรบุรี
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16201 501039 00350228 นาย  ศุภจกัร   แกว้เก่า กฟน.1 เชียงใหม่

16202 501040 00349825 วา่ที ร.อ.  โกวิท   ภูฉลาด กฟต.1 เพชรบุรี

16203 501041 00349170 นาย  ฉตัรชยั   รังจนัทึก สาํนกังานใหญ่

16204 501043 00352052 นาย  เตชิษฐ์   สกุณา กฟต.1 เพชรบุรี

16205 501045 00355973 นาย  ธีระวุฒิ   กองทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16206 501046 00355769 นาย  สุทธิเกียรติ   เหมะ สาํนกังานใหญ่

16207 501047 00351206 นาย  ฉลองชยั   หยาดคาํ กฟต.1 เพชรบุรี

16208 501049 00351256 นาย  ภูมิระวิ   ศรีวลิยั กฟต.1 เพชรบุรี

16209 501050 00350191 วา่ที ร.ต.  ศราวฒิุ   กล่อมแจง้ กฟน.3 ลพบุรี

16210 501051 00355905 นาย  อาณติั   ฟักเถือน กฟต.1 เพชรบุรี

16211 501052 00352389 นาย  ชลวตัร   กลินเชย กฟต.1 เพชรบุรี

16212 501053 00351274 นาย  ภทัรวิยศ   แหละยหีุม กฟต.1 เพชรบุรี

16213 501054 00354240 นาย  ณฐัพงศ ์  ขวญัยบุล กฟต.1 เพชรบุรี

16214 501055 00351147 นาย  รักพงษ ์  ทองจริง กฟต.1 เพชรบุรี

16215 501056 00355882 นาย  สมชาย   อินสวาสดิ กฟต.1 เพชรบุรี

16216 501057 00352357 นาย  สมศกัดิ   เลา้ะหลง กฟต.1 เพชรบุรี

16217 501058 00352189 นาย  วีระพงษ ์  จารุนิล กฟต.1 เพชรบุรี

16218 501059 00350991 น.ส.  ปาริชาติ   ชาติสีหราช กฟต.1 เพชรบุรี

16219 501060 00349811 น.ส.  นนัทห์ทยั   อินทนาศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

16220 501061 00348774 นาย  ฐิติพนัธ์   เปรมเพช็ร สาํนกังานใหญ่

16221 501062 00348851 นาย  พิทกัษ ์  วงคช์มภู สาํนกังานใหญ่

16222 501063 00349025 นาย  ธิปไตย   อินถาบุตร สาํนกังานใหญ่

16223 501064 00350432 นาย  สุวสนัต ์  ตาขนัทะ สาํนกังานใหญ่

16224 501065 00359759 นาย  ชาคริต   เสมรบุณย์ สาํนกังานใหญ่

16225 501066 00349243 นาย  บญัชา   พุกอาษา สาํนกังานใหญ่
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16226 501067 00350014 นาย  ชยัพร   สุริยวงศ์ สาํนกังานใหญ่

16227 501068 00350678 นาย  ธีรพฒัน์   จดัหงษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

16228 501069 00349952 นาง  มะลิวลัย ์  แสงพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

16229 501070 00360598 นาย  บญัชา   เกิดเหมาะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16230 501071 00362045 นาย  สุทธินนัท ์  จุลมณฑล กฟก.2 ชลบุรี

16231 501073 00351292 นาง  พชัณีญา   คาํหวา่น กฟฉ.1 อุดรธานี

16232 501074 00351624 น.ส.  วนิดา   บุญสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

16233 501075 00349457 นาย  พูนทรัพย ์  คมเจริญพร กฟฉ.1 อุดรธานี

16234 501076 00350323 น.ส.  จุฑารัตน์   สร้อยนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

16235 501077 00363019 นาย  ราเชนร์   อุ่นมาก กฟฉ.3 นครราชสีมา

16236 501081 00357761 นาย  วีรศกัดิ   บุญเกิด กฟก.2 ชลบุรี

16237 501082 00357452 นาย  ภานุวฒัน์   หมืนอินกูด กฟก.2 ชลบุรี

16238 501083 00365516 นาย  จกัรกฤษณ์   คาํคนซือ กฟฉ.1 อุดรธานี

16239 501084 00370581 นาย  จิรายสุ   อภยัวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

16240 501085 00354113 น.ส.  อรวรรณ   โชคพิพฒัน์อนนัต์ กฟก.2 ชลบุรี

16241 501086 00352866 นาย  สุรัฐ   รักเดช กฟน.2 พิษณุโลก

16242 501087 00350773 น.ส.  กานตร์วี   วิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16243 501088 00354159 น.ส.  รัชตา   โรจนพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

16244 501089 00357339 น.ส.  อรนุช   ทองบุญมา กฟก.2 ชลบุรี

16245 501090 00357325 นาย  ณรงค ์  ภกัมี กฟก.2 ชลบุรี

16246 501092 00356406 นาง  นภสัรัญญ ์  ทองศิริไพโรจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

16247 501093 00357634 น.ส.  สุภาพรรณ   คลอ้ยดี กฟต.1 เพชรบุรี

16248 501094 00381398 น.ส.  อรอุมา   สิทธิรักษ์ สาํนกังานใหญ่

16249 501095 00352739 น.ส.  นนัทา   จนัทสุวรรณสิน สาํนกังานใหญ่

16250 501096 00355755 นาง  ณฐัสนนัท ์  จิตตสุ์ทธิผล สาํนกังานใหญ่
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16251 501097 00353321 นาง  นิรมล   เพชรนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

16252 501098 00352707 นาย  กิตติภฏั   อมรพนัธางค์ สาํนกังานใหญ่

16253 501099 00352789 น.ส.  วรวรรธก ์  ลดารัตน์ สาํนกังานใหญ่

16254 501100 00352993 น.ส.  สุรนาถ   นิตยวรรธนะ สาํนกังานใหญ่

16255 501101 00356606 น.ส.  สกุณา   เชียวชาญชยั สาํนกังานใหญ่

16256 501102 00353385 นาย  วศิน   เพญ็สุภา สาํนกังานใหญ่

16257 501103 00363073 น.ส.  ขนิษฐ์วดี   บุณยะกาญจน์ สาํนกังานใหญ่

16258 501104 00352793 นาย  ศราวธุ   จุลปานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

16259 501105 00354763 วา่ที ร.ต.  อาทิติ   โคเลิศ สาํนกังานใหญ่

16260 501106 00354054 นาย  สหรัฐ   เสงียมศกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16261 501107 00352802 นาย  กฤษกร   เทียนขาว สาํนกังานใหญ่

16262 501108 00357561 นาย  วีรศกัดิ   แกว้จนัดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16263 501109 00354795 นาย  วีรชยั   เรียนไธสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16264 501110 00355505 นาย  สมคัร   มีแพง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16265 501111 00353753 นาย  พงษเ์พชร   ทาระคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16266 501112 00356256 นาย  อดิศกัดิ   กาฬโอฆ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16267 501113 00355387 น.ส.  ศิริราศี   บุญราศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16268 501115 00357652 นาย  สราวธุ   ศรีษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16269 501116 00355319 นาย  ศิลายทุธ   ศรีบวั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16270 501117 00357052 น.ส.  ศิริรักษ ์  จริยเวชช์วฒันา สาํนกังานใหญ่

16271 501118 00356006 นาย  ภูวนยั   วิลามาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16272 501119 00356779 น.ส.  ธิติมา   โพธิศรี กฟก.2 ชลบุรี

16273 501120 00355155 นาย  ณฐัพล   แกว้เหลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16274 501121 00369792 นาง  กนกวรรณ   จนัโสภา กฟฉ.1 อุดรธานี

16275 501122 00357357 น.ส.  วิมลรัตน์   โสภาเนตร กฟฉ.1 อุดรธานี
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16276 501123 00354359 นาง  หทัยาพร   คุณปัญญา กฟฉ.1 อุดรธานี

16277 501124 00363182 นาย  วีระศกัดิ   จาตุรนตรั์ศมี กฟก.1 อยธุยา

16278 501125 00397296 นาย  ปฏิวติั   ทนสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

16279 501126 00368805 นาย  อานนท ์  เลิศคอนสาร กฟฉ.3 นครราชสีมา

16280 501127 00375163 น.ส.  ณฐิัรา   สาระโชติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16281 501128 00356397 น.ส.  ศิวพร   กาญจนะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16282 501129 00352361 นาง  ปรมาภรณ์   ปรากฏกลา้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16283 501130 00389869 น.ส.  สายฝน   สอนเรือง กฟฉ.3 นครราชสีมา

16284 501131 00367172 น.ส.  ศิวพร   จิตตดี์ กฟต.3 ยะลา

16285 501132 00352602 น.ส.  ศรุดา   จิรพลวตัร กฟน.1 เชียงใหม่

16286 501133 00358753 นาย  ภาณุวฒัน์   คาํวินิจ กฟน.1 เชียงใหม่

16287 501134 00356410 วา่ที ร.ต.  สุพวฒัน์   แกว้กนัธร กฟน.1 เชียงใหม่

16288 501135 00357143 นาย  อภิวฒัน์   อุทยั กฟน.1 เชียงใหม่

16289 501136 00358662 นาย  ธนดิฐ   ไชยวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

16290 501137 00357216 นาย  พลวติั   ยาวลิาศ กฟน.1 เชียงใหม่

16291 501138 00362445 นาย  กิตติศกัดิ   ศรีสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

16292 501139 00354109 นาย  ปรมินทร์   ขจรศรี กฟน.1 เชียงใหม่

16293 501140 00358012 นาย  ศรีชาย   ปู่ ยี กฟน.1 เชียงใหม่

16294 501141 00355737 น.ส.  รัชนีกร   กองเมืองปัก กฟน.1 เชียงใหม่

16295 501142 00355541 น.ส.  มณฑาทิพย ์  หลวงสุ กฟน.1 เชียงใหม่

16296 501143 00355791 น.ส.  ชญัญา   มโนวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

16297 501144 00354622 น.ส.  ปาลิน   จรสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16298 501145 00362877 นาง  กฤษณา   ปลอดใจดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16299 501146 00352943 น.ส.  อนงคทิ์พย ์  คงวดัใหม่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16300 501147 00361849 น.ส.  อารีรัตน์   มีสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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16301 501148 00353858 นาง  เพญ็ศรี   สุทธิพิทกัษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16302 501149 00353999 นาง  ประภสัสร   ตนัสุริยวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16303 501150 00357189 นาย  ศุภชยั   แสงสุรินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16304 501151 00355105 นาย  นนทิวรรธน์   จงมีสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16305 501152 00352452 นาย  เกียรติศกัดิ   วงษม์ณฑา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16306 501153 00360461 นาย  ธวชัชยั   ประจง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16307 501154 00354486 นาย  ศุภวสั   ประยรูยวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16308 501155 00357002 นาย  นฤภทัร์   ทองสง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16309 501156 00356597 นาย  สารพงษ ์  ราชแบน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16310 501157 00356638 นาย  อภินนัท ์  มงคลการุณย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16311 501158 00406413 นาย  อภิชาติ   อินทรกาํเหนิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16312 501160 00355664 นาย  จิรุตม ์  ครินชยั กฟน.1 เชียงใหม่

16313 501161 00354854 น.ส.  อนญัญา   สายแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

16314 501162 00413208 นาย  กรกต   มงักรแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

16315 501163 00354727 นาย  พฒันะ   ลายประดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

16316 501164 00358335 น.ส.  ธิดารัตน์   สุขสมพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

16317 501165 00356929 นาย  ณฐัวฒิุ   วงษว์ารี กฟก.2 ชลบุรี

16318 501168 00356101 นาย  พงศธร   เชียงหนู กฟก.2 ชลบุรี

16319 501169 00355846 นาย  ยทุธการณ์   ศิลป์นาวา กฟก.2 ชลบุรี

16320 501170 00361403 นาย  อนุ   เพง็แจ่มแจง้ กฟก.2 ชลบุรี

16321 501171 00365493 นาย  เชาวลิต   ประสมสุข กฟก.2 ชลบุรี

16322 501172 00355614 น.ส.  พิจิตรา   สุขสิงห์ กฟก.2 ชลบุรี

16323 501173 00355519 นาย  ศิวพงษ ์  เจริญสุข กฟก.2 ชลบุรี

16324 501174 00355173 น.ส.  ถาณิษ   วรอุไร กฟก.2 ชลบุรี

16325 501175 00357448 น.ส.  อมรรัตน์   นาวารัตน์ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

16326 501176 00353117 นาย  ธีระพงศ ์  ฟูประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

16327 501177 00360261 นาย  ยศพล   นารี กฟก.2 ชลบุรี

16328 501179 00361712 นาย  มราช   พงศพ์ฤกษธาตุ กฟก.3 นครปฐม

16329 501180 00353880 นาย  สยมุภู   ดิษฐคาํเริง กฟก.3 นครปฐม

16330 501181 00355028 นาย  กฤษดา   จารุบุตร สาํนกังานใหญ่

16331 501182 00412989 นาย  วีรพฒัน์   นาคลมยั กฟก.3 นครปฐม

16332 501183 00354654 นาย  สมพาชน์   อาจนอ้ย กฟก.3 นครปฐม

16333 501184 00355569 นาย  ดนุชาญ   จนัทร์เพญ็ กฟก.3 นครปฐม

16334 501185 00358549 น.ส.  ชณาพร   พุทธชิณศรี กฟน.2 พิษณุโลก

16335 501186 00354395 น.ส.  อญัญาวรรณ   คุม้ถนอม กฟก.3 นครปฐม

16336 501187 00357284 นาย  ธนาธิป   ธรรมศาลี กฟก.3 นครปฐม

16337 501188 00356979 นาย  เอกลกัษณ์   ศรีทะวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16338 501189 00395676 นาย  มูฮาํมดั   มาแกง กฟต.3 ยะลา

16339 501190 00358117 น.ส.  ปริญญา   ชมัพูชนะ กฟต.3 ยะลา

16340 501191 00357098 นาง  เมวกิาร์   จีนฉิม กฟต.3 ยะลา

16341 501192 00360057 น.ส.  ศรีแพร   สุวรรณมณี กฟต.3 ยะลา

16342 501193 00356947 นาง  โซรัยยา   วาแมดีซา กฟต.3 ยะลา

16343 501194 00355537 น.ส.  นนัทสิ์ทธา   เกา้คุณากร กฟต.3 ยะลา

16344 501196 00361130 น.ส.  ภารวี   ทบัทิมทอง กฟต.3 ยะลา

16345 501197 00369879 นาย  รัฐภูมิ   เตา้ตะโร กฟต.3 ยะลา

16346 501198 00357907 นาย  วราวฒิุ   คงพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

16347 501199 00359127 นาย  พฤฒินนัท ์  แดงสุข กฟต.3 ยะลา

16348 501200 00357684 นาย  ชาญยทุธ   ทองเตม็แกว้ กฟต.3 ยะลา

16349 501203 00357670 นาย  ฮสัมูนี   สาเมาะยโูซ๊ะ กฟต.3 ยะลา

16350 501204 00354709 น.ส.  นิญากร   จนัทวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

16351 501205 00356860 นาง  พนิดา   ตระกูลปาน กฟน.3 ลพบุรี

16352 501206 00355305 นาย  ศศิกิจจพล   เสรีรัฐ กฟน.3 ลพบุรี

16353 501207 00354886 นาย  เสวกชยั   รุจิโฉม กฟน.3 ลพบุรี

16354 501209 00355373 นาย  สมหมาย   ภู่ขาว กฟน.3 ลพบุรี

16355 501210 00354272 นาย  นิติ   บุญคุม้ครอง กฟน.3 ลพบุรี

16356 501212 00356933 นาย  ภาณุ   พึงชืน กฟน.3 ลพบุรี

16357 501213 00355296 นาย  ไพโรจน์   คุม้ไพฑูรย์ กฟน.3 ลพบุรี

16358 501214 00354177 น.ส.  ชุตินนัท ์  โลณานุรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

16359 501215 00355232 น.ส.  ภทัราภรณ์   พิทกัษ์ กฟน.3 ลพบุรี

16360 501216 00354422 นาง  ดาราวรรณ   ไชยเชษฐ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16361 501217 00352589 น.ส.  เกศริน   แกว้แจ่ม กฟน.3 ลพบุรี

16362 501218 00358694 นาย  ณฐัพงค ์  เหมือนบุญ กฟน.3 ลพบุรี

16363 501219 00353062 นาง  โสภิน   สิงห์มณี กฟน.3 ลพบุรี

16364 501220 00351729 นาย  พูลทรัพย ์  คลงัทบั กฟน.3 ลพบุรี

16365 501221 00361744 น.ส.  ณฐักฤตา   ฤทธิรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

16366 501222 00366512 นาย  สมพงษ ์  เผอืกผอ่ง กฟน.3 ลพบุรี

16367 501223 00373757 น.ส.  นิฐิภรณ์   มีแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

16368 501224 00354840 น.ส.  ภรณี   ภูศรี สาํนกังานใหญ่

16369 501226 00359436 นาย  วฒิุนนัท ์  ทองปัน กฟก.2 ชลบุรี

16370 501227 00357266 นาย  เผด็จกิจ   เปรมศิริสกุล กฟก.2 ชลบุรี

16371 501228 00352511 น.ส.  นฤมล   จงกลมณี สาํนกังานใหญ่

16372 501229 00376791 น.ส.  พรเพญ็   อาจวิชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16373 501230 00355278 น.ส.  สุภาพร   ทางชอบ กฟก.2 ชลบุรี

16374 501231 00375595 นาย  วชิรา   เทพศิริ สาํนกังานใหญ่

16375 501232 00352761 นาย  ดิลก   มาลา กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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16376 501234 00354945 น.ส.  วราภรณ์   จนัทบาล สาํนกังานใหญ่

16377 501235 00354872 น.ส.  จุฑามาศ   ลาภลมูล สาํนกังานใหญ่

16378 501236 00354418 นาย  วฒิุธิชยั   เกลียวบุญทอง กฟก.1 อยธุยา

16379 501237 00353058 นาย  ไพบูลย ์  ขาวราษี กฟก.1 อยธุยา

16380 501238 00355341 นาย  รักชาย   เปลียนปาน กฟก.1 อยธุยา

16381 501240 00355573 นาย  โกเมศ   ศรีลาชยั กฟก.1 อยธุยา

16382 501241 00357107 นาย  กฤษฎา   วงษห์าญ กฟก.1 อยธุยา

16383 501242 00354531 นาย  ณฐัวฒิุ   มงันิมิตร กฟก.1 อยธุยา

16384 501244 00354527 นาย  ณฏัฐวศัน์   ลิมสุนทร กฟก.1 อยธุยา

16385 501245 00354559 นาย  ปิยะ   กาํแพงดี กฟก.1 อยธุยา

16386 501246 00355446 นาย  วฒิุพงษ ์  บุญเลิศ กฟก.1 อยธุยา

16387 501247 00356210 น.ส.  อมรรัตน์   อมรบนัดาลสุข กฟก.1 อยธุยา

16388 501248 00356165 นาง  ชาริณี   อุ่นชาย กฟก.1 อยธุยา

16389 501249 00355523 น.ส.  ชมพูนุท   พิรุณสาร สาํนกังานใหญ่

16390 501250 00358103 นาย  สุทธิพงษ ์  ทพัมงคล กฟฉ.3 นครราชสีมา

16391 501251 00353294 น.ส.  ภาวิณี   จนัทร์ชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

16392 501252 00352961 นาย  ณฐัศวตัน์   กณัฑสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

16393 501253 00358735 นาย  ธนารักษ ์  วงศติ์ปิน กฟน.1 เชียงใหม่

16394 501254 00410105 นาย  พงศธร   เผา่ทองไทย กฟน.1 เชียงใหม่

16395 501255 00354581 น.ส.  พรรณิการ์   อุ่นใจจีนต์ กฟน.1 เชียงใหม่

16396 501256 00366776 นาย  ทศพร   ทิพยป์ระจิตต์ กฟน.1 เชียงใหม่

16397 501257 00363473 นาย  ณฐัพงษ ์  สุขตอ้ กฟน.1 เชียงใหม่

16398 501258 00368732 นาย  วนัชนะ   บุญดวง กฟน.1 เชียงใหม่

16399 501259 00357220 นาย  ญาณสิทธิ   เมธาธนานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

16400 501260 00355591 น.ส.  ชนิดา   ธรรมขนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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16401 501261 00353921 น.ส.  วนิดา   หล่อศิริกุล กฟน.1 เชียงใหม่

16402 501270 00357361 นาย  วิศรุต   สระคูพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

16403 501271 00366980 นาย  สุฐิตชน   เผน่โผน กฟน.2 พิษณุโลก

16404 501272 00356715 น.ส.  ศิริภทัร   อ่อนสอาด กฟก.3 นครปฐม

16405 501277 00354181 นาง  พชัรี   ซาภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

16406 501280 00356701 นาย  อนุพนัธ์   กมุภี กฟน.3 ลพบุรี

16407 501282 00358080 น.ส.  เกศรินทร์   สีพรมติง กฟฉ.1 อุดรธานี

16408 501283 00354759 น.ส.  รัตนา   โอฬาฤกษ์ กฟน.3 ลพบุรี

16409 501284 00355864 นาย  วชันิกร   ขนักสิกรรม กฟน.3 ลพบุรี

16410 501285 00356224 นาย  มนตรี   บุญไธสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

16411 501286 00356642 นาย  สุภทัร   บุตรแพง กฟน.3 ลพบุรี

16412 501287 00355832 น.ส.  ชิชนาฏ   ลีสกุล กฟน.3 ลพบุรี

16413 501289 00369356 นาย  ชานนทร์   มีวินิจชอบ กฟก.1 อยธุยา

16414 501290 00356056 น.ส.  เปรมจิตร   กลาํทอง กฟก.1 อยธุยา

16415 501291 00355400 นาย  วฒิุกร   ไกยะวินิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16416 501292 00354563 น.ส.  ศศิกานต ์  แกว้ปลงั กฟก.1 อยธุยา

16417 501293 00354490 นาย  จตุพร   กลินหอม กฟก.1 อยธุยา

16418 501294 00360075 นาย  วิทูล   แสนปัน กฟก.1 อยธุยา

16419 501295 00355000 นาย  พงษศ์กัดิ   ชูจิตร กฟก.1 อยธุยา

16420 501296 00356274 นาย  โกวิน   ศรีตนชยั กฟก.1 อยธุยา

16421 501297 00356383 นาย  วิเชียร   สารกาศ กฟน.1 เชียงใหม่

16422 501298 00358808 วา่ที ร.ต.  รัฐกร   ธารีธน กฟก.1 อยธุยา

16423 501299 00354509 นาย  อิทธิกร   วฒันจิรภาส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16424 501300 00357957 นาย  กิตติพศ   ศิริกุลพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

16425 501301 00358008 นาย  ทวิภทัร   หาญนอก กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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16426 501303 00354618 วา่ที ร.ต.  บุญสม   สุยคู กฟก.2 ชลบุรี

16427 501304 00355432 นาย  ชินทศั   จานทอง กฟต.1 เพชรบุรี

16428 501305 00354086 นาย  ยทุธนา   สิริวเสรี กฟก.3 นครปฐม

16429 501306 00357820 นาย  ธนวชิญ ์  อภิสิทธิเนตร กฟก.3 นครปฐม

16430 501307 00391636 นาย  ธวชัชยั   สงัขภิญโญ กฟก.3 นครปฐม

16431 501308 00355800 นาย  พรเทพ   นทัธีศรี กฟก.3 นครปฐม

16432 501309 00356474 นาย  ศราวฒิุ   โพธิศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

16433 501310 00362536 นาย  อรรถวฒิุ   เปียมชยั กฟก.3 นครปฐม

16434 501311 00362659 นาย  อคัเดช   เกษมณี กฟก.3 นครปฐม

16435 501312 00355941 นาย  สถิตนนัท ์  จารุกานนท์ กฟก.3 นครปฐม

16436 501313 00355814 นาย  นิวตัน์   กุลครอง กฟก.3 นครปฐม

16437 501314 00362972 นาย  สุปิติ   สารสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

16438 501315 00357870 นาย  มนตรี   มาลาศรี กฟก.3 นครปฐม

16439 501316 00354309 นาง  ศิริณี   นิติศร กฟฉ.3 นครราชสีมา

16440 501317 00354286 น.ส.  ปรารถนา   คาํแดง กฟก.3 นครปฐม

16441 501318 00357484 น.ส.  วิไลลกัษณ์   พูลสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

16442 501319 00357298 น.ส.  ณฐัพร   นาคจาํแลง กฟก.3 นครปฐม

16443 501320 00354218 น.ส.  วชัรี   ทนันา กฟก.3 นครปฐม

16444 501321 00353080 น.ส.  ศรีประภา   ทองสุข กฟก.3 นครปฐม

16445 501322 00356692 นาย  สุขมุ   กวางทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

16446 501323 00361912 นาย  สุรศกัดิ   อยูเ่รือนงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

16447 501324 00354004 นาย  วรากร   เชือเวียง กฟฉ.1 อุดรธานี

16448 501325 00357125 นาย  เจษฎา   ราชไมตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

16449 501326 00359454 นาย  อิฐิชานนท ์  เหล่าวงศษ์า กฟฉ.1 อุดรธานี

16450 501327 00355878 นาย  ประกายพฤกษ ์  พนัธ์ุเบญจพล กฟฉ.1 อุดรธานี
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16451 501328 00362231 วา่ที ร.ต.  วิเชษฐพ์งศ ์  กาญดี กฟฉ.1 อุดรธานี

16452 501329 00357307 นาย  วิระพงษ ์  ศรีพอ กฟฉ.1 อุดรธานี

16453 501330 00355555 นาย  ธีระศกัดิ   อคัรจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16454 501331 00371319 นาย  ณฐัพล   งอยจนัทร์ศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

16455 501332 00357066 นาย  เสน่ห์   มนตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

16456 501333 00369506 นาย  เอกนรินทร์   สนทา กฟฉ.1 อุดรธานี

16457 501334 00355141 นาย  สุรศกัดิ   เรืองพริม กฟฉ.1 อุดรธานี

16458 501335 00367077 นาย  พงศวิ์วฒัน์   โยคิน กฟฉ.1 อุดรธานี

16459 501336 00354195 นาย  สมยศ   มาลาศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

16460 501337 00353258 นาย  วรวิทย ์  อุปพงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16461 501338 00387526 นาย  พิษณุ   คาํคนซือ กฟฉ.1 อุดรธานี

16462 501339 00357111 นาย  ปฏิพทัธ์   คาํภิระแปง กฟฉ.1 อุดรธานี

16463 501340 00356197 น.ส.  จนัทร์สุดา   พรมนนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16464 501341 00356892 นาย  ไชยวฒัน์   ตรีตรุยานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16465 501342 00356965 น.ส.  ปิยะพร   วิจิตขะจี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16466 501343 00372701 นาย  วิชิต   อ่องสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16467 501344 00365639 น.ส.  กุศลิน   รัชตะกนัยากร กฟฉ.1 อุดรธานี

16468 501345 00362118 น.ส.  พลอยเพทาย   รักษาสิริกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

16469 501346 00375272 นาย  อภิสิทธิ   อาจวิชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16470 501347 00357816 นาย  นพรัตน์   สนิทศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

16471 501348 00357666 นาย  พงษศ์กัดิ   โปรณะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16472 501349 00356242 นาย  ธงชยั   ตอพล กฟฉ.3 นครราชสีมา

16473 501350 00372692 นาย  กวี   มณีทพั กฟฉ.3 นครราชสีมา

16474 501351 00382530 นาย  ตวงเจริญ   พิษจาํรูญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16475 501352 00355464 นาย  สุรสนัติ   สินวร กฟฉ.3 นครราชสีมา
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16476 501353 00356656 นาย  ปิยณฐั   ศรีจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16477 501354 00356301 นาย  วินยั   เก็งชยัภูมิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16478 501355 00357802 นาย  ศุภกิจ   เกษาเลิศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16479 501356 00356674 นาย  ปิยวฒัน์   พงษพงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

16480 501358 00357193 นาย  กลา้ณรงค ์  หลอดกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

16481 501359 00354977 น.ส.  จุรีรัตน์   พรหมมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

16482 501360 00354781 นาย  ศรัทธา   แกว้มาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

16483 501361 00354963 น.ส.  จิราภรณ์   ไฝชยัภูมิ กฟฉ.1 อุดรธานี

16484 501362 00352743 น.ส.  ขนิษฐา   จาํปาพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16485 501363 00356315 น.ส.  ช่อภิษฐ ์  ม่วงยา้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

16486 501364 00354959 น.ส.  ผกาวดี   แปกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

16487 501365 00357434 นาย  เขมชาติ   ธุระกิจจาํนง กฟก.3 นครปฐม

16488 501367 00356488 นาย  สุริยา   เทพลกัษณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16489 501368 00358262 นาง  จนัทิมา   จวนงาม กฟต.1 เพชรบุรี

16490 501369 00355896 นาย  ณฐัวฒัน์   นามลกัษณ์ สาํนกังานใหญ่

16491 501370 00421112 นาย  พลพตั   เพง็มะณี กฟก.1 อยธุยา

16492 501371 00357648 นาย  อภิรัฐ   จาํเนียร กฟต.1 เพชรบุรี

16493 501372 00356133 นาง  พฒัชน์รี   ธนะพนิชศิลป์ กฟต.1 เพชรบุรี

16494 501374 00355169 น.ส.  มณิสรา   ทองขาว กฟก.3 นครปฐม

16495 501375 00366203 นาย  เทวกฤต   ธาํรงไพศาล กฟต.1 เพชรบุรี

16496 501376 00354995 นาย  อนุรักษ ์  คลงัเงิน กฟต.1 เพชรบุรี

16497 501377 00358185 นาย  วิศรุต   พรมจารี กฟต.1 เพชรบุรี

16498 501378 00366821 นาย  ธนกฤต   ก่อเกิดสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

16499 501379 00355369 นาย  ณรงคศ์กัดิ   สุวรรณโณ กฟต.1 เพชรบุรี

16500 501380 00353044 นาย  ณรงศกัดิ   เหมทานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี
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16501 501381 00356515 น.ส.  ขนิษฐา   ม่วงทอง กฟต.1 เพชรบุรี

16502 501382 00360520 นาง  จนัทร์จิรา   เมฆอาํพล กฟต.1 เพชรบุรี

16503 501383 00355064 น.ส.  กญัญณ์ณฎัฐ ์  ธรรมปราณีสุข กฟต.1 เพชรบุรี

16504 501384 00403506 น.ส.  ไอรดา   ขาํสวา่ง กฟต.1 เพชรบุรี

16505 501385 00356038 นาง  มยรีุ   มุขยพาณิชย์ กฟต.1 เพชรบุรี

16506 501386 00356238 น.ส.  ศรันญา   กาํจร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16507 501387 00355632 นาย  ธีรวฒัน์   จิตเสรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16508 501389 00356424 นาย  ธวชัชยั   ไหมสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16509 501390 00354931 นาย  สิทธิชยั   เพชร์หนองชุม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16510 501391 00355228 นาย  สมพงษ ์  รอดความทุกข์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16511 501392 00400330 นาย  ปฏิวฒิุ   ช่วยประดิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16512 501393 00355050 นาย  ธีระวฒัน์   คงรักษ์ กฟต.3 ยะลา

16513 501394 00361726 นาย  นุรุดดีน   หะมะ กฟต.3 ยะลา

16514 501395 00356856 นาง  ณฐัสุดา   อุ่นภกัดิ กฟต.3 ยะลา

16515 501396 00362645 นาย  ธีรพงศ ์  นาพนงั กฟต.3 ยะลา

16516 501397 00359345 นาย  อรรถกร   วฒันเชาวน์พิสุทธิ กฟต.3 ยะลา

16517 501399 00363932 นาย  ทวีวฒัน์   บวัขวญั กฟต.3 ยะลา

16518 501401 00354836 น.ส.  พิมพิกา   พงษพ์านิช สาํนกังานใหญ่

16519 501402 00364615 น.ส.  ปานหทยั   พรหมแกว้ สาํนกังานใหญ่

16520 501403 00355096 นาย  ยศธร   มนัตราภรณ์ สาํนกังานใหญ่

16521 501404 00352711 น.ส.  อยัรดา   วฒันาบรรจงสุข สาํนกังานใหญ่

16522 501405 00357616 น.ส.  ปภศัรา   คงสกุล สาํนกังานใหญ่

16523 501406 00354636 น.ส.  ธชัชนก   มณัยษัเฐียร สาํนกังานใหญ่

16524 501407 00354313 นาง  ณิชชาภทัร   เตชะวรงค์ สาํนกังานใหญ่

16525 501408 00358153 นาง  ภทัรานิษฐ์   ฮาร์ท สาํนกังานใหญ่
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16526 501409 00364265 น.ส.  สุจิตรา   ยทุธศิลป์เสวี สาํนกังานใหญ่

16527 501410 00354595 นาย  บุญชยั   เสมาไชย สาํนกังานใหญ่

16528 501411 00352434 นาย  กิตติคุณ   ใหม่เจริญ สาํนกังานใหญ่

16529 501412 00365366 นาย  วรทตั   โชติกะพุกกณะ สาํนกังานใหญ่

16530 501413 00354018 น.ส.  ชชันนัท ์  ลีวารินทร์พาณิช สาํนกังานใหญ่

16531 501414 00354640 นาง  เมทินี   ยวุนิชยากุล สาํนกังานใหญ่

16532 501415 00355046 น.ส.  นฏัฐิกา   แสงตะวนั สาํนกังานใหญ่

16533 501416 00352539 น.ส.  บุษยมาศ   กระต่ายทอง สาํนกังานใหญ่

16534 501417 00355250 น.ส.  ประวีณ์นุช   บุญพนัธ์ กฟน.2 พิษณุโลก

16535 501418 00364647 นาย  ธนภูมิ   ศิริรัตน์ สาํนกังานใหญ่

16536 501420 00355137 นาย  ศิริศกัดิ   วิรุณพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

16537 501421 00352775 น.ส.  ปนิดา   แยม้งามเหลือ สาํนกังานใหญ่

16538 501422 00357157 น.ส.  อรทิพย ์  วิสิทธิ สาํนกังานใหญ่

16539 501423 00353244 น.ส.  อรณิชชา   สวนทวี กฟก.2 ชลบุรี

16540 501424 00353985 นาย  มณฑล   โมกขศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

16541 501425 00353935 นาง  ณิยวรรณ   ศรีเรืองชยั สาํนกังานใหญ่

16542 501426 00362336 นาย  อธิป   วณิชยรุ์จี สาํนกังานใหญ่

16543 501427 00354545 นาย  ณฐัยฤ์ทธิ   ธนานุพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

16544 501428 00359236 นาย  วทญั ู   ติณะคดั สาํนกังานใหญ่

16545 501429 00353094 นาย  ศุภเสฏฐ์   ตนัไชยโรจน์ สาํนกังานใหญ่

16546 501430 00354127 นาย  พิจิตรพงศ ์  บุญลือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16547 501431 00354090 นาย  จุฑารพ   สุกโฉม กฟน.3 ลพบุรี

16548 501432 00355496 นาย  วรปรัชญ ์  ธารานุรักษ์ สาํนกังานใหญ่

16549 501433 00353276 นาย  ยทุธพล   นิพิธกุล สาํนกังานใหญ่

16550 501434 00353462 น.ส.  ฐิติวรรณ   เมณฑกานุวงษ์ สาํนกังานใหญ่
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16551 501435 00356129 นาย  พิศาล   พฒันวีระกิจ สาํนกังานใหญ่

16552 501436 00355014 น.ส.  อิสริยะ   เยน็ทรวง สาํนกังานใหญ่

16553 501437 00356379 น.ส.  ปรียาลกัษณ์   ชยับรรจง สาํนกังานใหญ่

16554 501438 00364110 นาย  จิตตจ์าํนง   โพธิสาร สาํนกังานใหญ่

16555 501440 00355200 นาย  สุสถา   เชาวศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

16556 501443 00355741 นาย  ศิริวลัลภ   ปัญญาศิริ กฟน.3 ลพบุรี

16557 501444 00356997 นาย  ณกรณ์   นิคมขาํ กฟน.3 ลพบุรี

16558 501446 00355923 นาย  สีหราช   อินนุ่ม กฟน.3 ลพบุรี

16559 501447 00356329 นาย  มาลิค   สมจิตต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16560 501448 00355705 น.ส.  บุญธิตา   ทรายสิน กฟก.2 ชลบุรี

16561 501449 00356806 นาง  ศรัณยก์ร   สุภคัคุณธรรม กฟก.2 ชลบุรี

16562 501450 00430404 นาย  ณฐัพล   ครึกครืน กฟต.1 เพชรบุรี

16563 501451 00359145 น.ส.  กษตัรีย ์  กลางถิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16564 501452 00362895 น.ส.  สุขศิริ   ศรีฟ้า กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16565 501453 00357393 น.ส.  ณฐัริกา   แกว้ดี กฟก.1 อยธุยา

16566 501454 00355682 นาง  สุรีรัตน์   กลินใย กฟก.2 ชลบุรี

16567 501455 00355628 นาย  รัติกร   กลินทวี กฟก.2 ชลบุรี

16568 501456 00355482 นาย  รัชพล   สมัมาโภคชยั กฟก.2 ชลบุรี

16569 501457 00356810 นาย  ศุภชยั   พ่วงลา กฟก.3 นครปฐม

16570 501458 00362077 น.ส.  สรัญญา   กลัยา กฟก.3 นครปฐม

16571 501460 00363350 นาย  สิภาคย ์  คงอินทร์ กฟก.1 อยธุยา

16572 501461 00396709 นาย  อานนท ์  ใจเด็ด กฟฉ.3 นครราชสีมา

16573 501462 00365211 น.ส.  วิชชุดา   ศุภศาสตร์เศรษฐี กฟก.2 ชลบุรี

16574 501464 00362209 นาย  มงคล   กลินดี กฟก.2 ชลบุรี

16575 501465 00393797 นาย  ติณณภพ   คุม้วงษดี์ กฟก.2 ชลบุรี
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16576 501466 00381916 นาย  อสันยั   ดวงจินดา กฟก.3 นครปฐม

16577 501467 00362495 นาย  สุจิต   หันสงัข์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16578 501468 00357048 น.ส.  ณิชารัตน์   ถินปากมาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

16579 501469 00358503 น.ส.  หทยัพร   โฆษิตพล กฟก.2 ชลบุรี

16580 501470 00357961 นาย  นิธิวตั   ศุภกิจจานุสรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

16581 501471 00355650 น.ส.  ณชัเบญญา   เชือสาย กฟก.2 ชลบุรี

16582 501472 00355719 นาย  รัฐวชัร์   ธารีชาญ กฟก.2 ชลบุรี

16583 501473 00354745 นาย  ปริญญา   เมฆโหรา กฟก.2 ชลบุรี

16584 501474 00360752 น.ส.  วิชญา   โอสุคนธ์ทิพย์ สาํนกังานใหญ่

16585 501476 00357789 น.ส.  ชลดา   สุมนารถ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16586 501477 00353476 นาย  กนก   เทพมุสิก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16587 501478 00353480 นาย  กนกพล   นาคบาตร์ กฟต.1 เพชรบุรี

16588 501479 00353503 นาย  กนัตศ์กัดิ   องัศุภาสกร กฟก.1 อยธุยา

16589 501480 00353521 นาย  ไกรวิชญ ์  เมืองสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16590 501481 00353535 นาย  คณากร   อุ่นเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16591 501482 00353553 นาย  คมธชั   ไทยกลุ กฟก.2 ชลบุรี

16592 501483 00353567 นาย  ชุติพงษ ์  วราศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

16593 501484 00353571 นาย  ณรงคก์ร   ปานขาว กฟก.2 ชลบุรี

16594 501485 00353599 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   ยนิดียม กฟก.1 อยธุยา

16595 501486 00353612 นาย  ณฏัฐธ์นากร   นิยมะจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

16596 501487 00353626 นาย  ณฐัวฒิุ   มาตรา กฟก.1 อยธุยา

16597 501488 00353630 นาย  ธนพล   บุญยงั กฟก.1 อยธุยา

16598 501489 00353658 นาย  ธนวฒัน์   ชิณบุตร กฟก.2 ชลบุรี

16599 501490 00353662 นาย  นนทศกัดิ   ศิริตานนท์ กฟก.1 อยธุยา

16600 501491 00353676 นาย  นภสรร   แกว้กิตติ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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16601 501492 00353680 นาย  ปกรเกียรติ   กุดเปล่ง กฟน.3 ลพบุรี

16602 501493 00353703 นาย  ปฏิภาณ   จินะ กฟน.2 พิษณุโลก

16603 501494 00353494 นาย  ปฐมทศัน์   สุยาว กฟน.2 พิษณุโลก

16604 501495 00353517 นาย  ปวรุตม ์  เจริญยศ กฟน.2 พิษณุโลก

16605 501496 00353549 นาย  พงศเ์ทพ   ทองแยม้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16606 501497 00353585 นาย  พิเชฐ   สาลาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16607 501498 00353608 นาย  พีรณฐั   สุคนัธชาติ กฟก.1 อยธุยา

16608 501499 00353644 นาย  ภาณุพงศ ์  ศรีโสภา กฟต.1 เพชรบุรี

16609 501500 00353694 นาย  ภาณุมาศ   ศรีสิทธิสมบติั กฟก.1 อยธุยา

16610 501501 00353717 นาย  ยศธนนนัต ์  ขนัภิบานวงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16611 501502 00353721 นาย  ยทุธนา   สาสะเน กฟก.3 นครปฐม

16612 501503 00353735 นาย  รุ่งเกียรติ   ไชยโย กฟน.1 เชียงใหม่

16613 501504 00353767 นาย  วชิรวิทย ์  จรบุรี กฟน.3 ลพบุรี

16614 501505 00353808 นาย  วชัรพล   ชาคะริเวช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16615 501506 00353844 นาย  สหภาพ   ม่วงฉะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16616 501507 00353812 นาย  สหศกัดิ   โกฏิรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16617 501508 00353826 นาย  สุรกฤษฏิ   แสงกลา้ กฟต.3 ยะลา

16618 501509 00353830 นาย  สุรนารถ   สมพรมปัน กฟฉ.1 อุดรธานี

16619 501510 00353749 นาย  อธิปัตย ์  คงทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16620 501511 00354686 นาย  อคัรวฒัน์   เจริญพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16621 501512 00353771 นาย  อานนท ์  ธรรมวงศ์ สาํนกังานใหญ่

16622 501513 00353785 นาย  อานนท ์  จนัทะดวง กฟฉ.1 อุดรธานี

16623 501514 00353799 นาย  อานนัท ์  ธรรมวงศ์ สาํนกังานใหญ่

16624 501515 00354222 นาย  กมลพนัธ์   ทองแผน่ สาํนกังานใหญ่

16625 501516 00353399 นาย  กฤษณ์   วิจิตรไกรลาส สาํนกังานใหญ่
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16626 501517 00353367 นาย  เจษฎากร   ภาษิต สาํนกังานใหญ่

16627 501518 00353408 นาย  ธีรภทัร์   สง่าทอง กฟน.3 ลพบุรี

16628 501519 00353371 นาย  ธีรวฒัน์   แสนสุข สาํนกังานใหญ่

16629 501520 00373220 นาย  วฒันา   สามศรีโพธิแกว้ สาํนกังานใหญ่

16630 501521 00355264 นาย  ศุภโชค   งงัสมัฤทธิ สาํนกังานใหญ่

16631 501522 00353412 นาย  ศุภวฒิั   กินิสี กฟน.1 เชียงใหม่

16632 501523 00397000 นาย  สิทธิพล   ขนัอาษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

16633 501524 00353426 นาย  โสภณ   อินทโชติ สาํนกังานใหญ่

16634 501525 00358044 น.ส.  ปาริดา   สถิตยว์งศ์ สาํนกังานใหญ่

16635 501527 00358553 นาย  ธนาวฒัน์   ภทัรปิติตานนท์ สาํนกังานใหญ่

16636 501528 00358571 น.ส.   กิติยา   เรืองสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

16637 501529 00362663 นาย  กฤษฎาพงษ ์  ใจปัญญา กฟก.3 นครปฐม

16638 501530 00357993 นาง  อรทยั   ชูเลขา กฟก.3 นครปฐม

16639 501531 00370977 นาย  สุรชยั   สรงกระสินธ์ กฟก.3 นครปฐม

16640 501532 00357139 น.ส.  สมหมาย   แกว้เพช็ร กฟก.3 นครปฐม

16641 501533 00358826 น.ส.  จารุวรรณ   หยิบจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

16642 501534 00390585 นาย  อฐัวฒิุ   ดิษฐแยม้ กฟน.2 พิษณุโลก

16643 501535 00357757 น.ส.  พรลดา   ปันดี กฟน.2 พิษณุโลก

16644 501536 00358444 นาย  ปรเมศร์   กระจ่างสงัข์ สาํนกังานใหญ่

16645 501537 00361417 น.ส.  พรนชัชา   เลิศชวลิตานนท์ สาํนกังานใหญ่

16646 501538 00357602 นาย  จตุพร   ศาศวตัสุพพตั สาํนกังานใหญ่

16647 501539 00360552 นาย  ศาสตรา   พวะกุล กฟน.1 เชียงใหม่

16648 501540 00359472 น.ส.  ณวรัตน์   เปรมภูติ กฟน.1 เชียงใหม่

16649 501541 00363087 น.ส.  ภาวนา   สุนนัตา กฟน.1 เชียงใหม่

16650 501542 00360807 นาง  กลิุสรา   ชยัวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่
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16651 501543 00360225 นาย  เกษมศกัดิ   โสตถิทตั สาํนกังานใหญ่

16652 501545 00357793 นาง  วงเดือน   ศรีเกือกลิน กฟต.1 เพชรบุรี

16653 501546 00362136 น.ส.  ลกัษมีประภา   อมัวงศา กฟฉ.1 อุดรธานี

16654 501547 00404011 นาง  ลกัขณา   สิงห์สู่ถาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

16655 501548 00376464 น.ส.  นทัยา   บวังาม สาํนกังานใหญ่

16656 501549 00361653 น.ส.  ชชัชญา   อุ่นโสดา กฟฉ.1 อุดรธานี

16657 501550 00359286 น.ส.  มิรินตรี   นามมนตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

16658 501552 00358208 น.ส.  พิชชานี   ศิรินนัทพ์ร สาํนกังานใหญ่

16659 501553 00371650 น.ส.  วรพร   ตงัคณานุกูลชยั สาํนกังานใหญ่

16660 501554 00359113 นาย  ปรัชญา   เล่าชู สาํนกังานใหญ่

16661 501555 00359068 นาย  กนัตภณ   ชลิตภิรัติ กฟน.3 ลพบุรี

16662 501556 00358862 นาย  ชาคริต   ปานสง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16663 501557 00361853 น.ส.  กอบทอง   หลา้แหล่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16664 501558 00358517 น.ส.  ผกาศิริ   ทิบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

16665 501559 00365207 น.ส.  วิษณา   จนัทรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16666 501560 00359618 นาง  ปาณิสรา   ศรีวิไล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16667 501561 00359545 นาย  ภาคภูมิ   แกว้บา้นตรุด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16668 501562 00361958 นาย  เสกสรรค ์  โทศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16669 501563 00385683 นาย  บารมี   คงวารินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16670 501564 00360825 นาย  ณฐัพงศ ์  แสงสวา่ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16671 501565 00370195 นาย  มานิต   สมสาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16672 501567 00366671 น.ส.  ขนิษฐา   ชวาลิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16673 501568 00358903 น.ส.  ธนพร   ยะตา กฟน.1 เชียงใหม่

16674 501569 00362063 นาย  สาธิต   ขาวลว้น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16675 501570 00359181 นาย  วิศรุต   ไสวศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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16676 501571 00377056 น.ส.  จุฑารัตน์   คาํสร้าง กฟน.1 เชียงใหม่

16677 501572 00363219 นาย  สาธิต   ศรีศริ กฟก.2 ชลบุรี

16678 501573 00361671 นาย  พีฆเนศ   นาคะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16679 501574 00359959 นาย  ฐาปนา   ตรีนิตย์ กฟก.2 ชลบุรี

16680 501575 00361253 น.ส.  ธญัชนก   รูปพรม กฟก.2 ชลบุรี

16681 501576 00358385 น.ส.  ทิพยว์ดี   บรรลือพืช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16682 501577 00360584 น.ส.  ปริญญา   มากศกัดาหาญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16683 501578 00358371 น.ส.  ฐาปนี   ชยัสะอาด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16684 501579 00359159 นาย  อรรถพล   ธนฤกษช์ยั กฟก.3 นครปฐม

16685 501580 00359836 น.ส.  สุภคัชญา   ธราพิทกัษก์ลุ กฟน.1 เชียงใหม่

16686 501582 00358062 น.ส.  ปิยวรรณ   ครองกิจการ สาํนกังานใหญ่

16687 501583 00358880 น.ส.  ช.ชุติมณฑน์   เพช็ญไพศิษฎ์ สาํนกังานใหญ่

16688 501584 00358535 นาย  เกียรติกานต ์  เกิดชูชืน สาํนกังานใหญ่

16689 501585 00358258 นาย  มกรินทร์   กิจทิวา สาํนกังานใหญ่

16690 501586 00358462 นาย  วิษณุพร   พรพิทกัษนุ์กูล สาํนกังานใหญ่

16691 501587 00358294 นาย  คมสนัต ์  คมรัตนปัญญา สาํนกังานใหญ่

16692 501588 00358612 นาย  กษิดิเดช   ดิฐภกัดีเดช สาํนกังานใหญ่

16693 501589 00358644 นาย  นิติกูล   ภกัดี กฟน.1 เชียงใหม่

16694 501591 00358280 นาย  ทรงพล   ปัทมธรรม สาํนกังานใหญ่

16695 501592 00358585 นาย  จตุพร   เปียคง สาํนกังานใหญ่

16696 501595 00358412 นาย  ภานิสินธ์ุ   เฟืองฟุ้ง สาํนกังานใหญ่

16697 501598 00372579 น.ส.  ชิดชนก   ตงัประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

16698 501599 00359690 นาย  จกัรพนัธุ์   โรจน์พวง กฟก.3 นครปฐม

16699 501600 00365152 นาย  วิศณุ   บณัฑิตยจิ์รกุล สาํนกังานใหญ่

16700 501601 00358949 น.ส.  ศิริพร   จนัทะวงค์ สาํนกังานใหญ่
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16701 501602 00358321 น.ส.  สุภิญญา   หงษท์อง สาํนกังานใหญ่

16702 501603 00368314 นาย  สิริวฒิุ   คลอวฒิุเสถียร สาํนกังานใหญ่

16703 501604 00358349 น.ส.  อภิรดี   เรืองเนตร สาํนกังานใหญ่

16704 501605 00360398 นาย  ณภทัร   พงศพ์ฤกษธาตุ สาํนกังานใหญ่

16705 501606 00358094 นาย  ธญัพิสิษฐ์   โปธินนัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

16706 501607 00358367 น.ส.  นวรัตน์   มีนาภินนัท์ สาํนกังานใหญ่

16707 501608 00358149 นาย  วิศุวสั   กลบัวิเศษ สาํนกังานใหญ่

16708 501609 00359086 นาย  วรงคศ์กัดิ   แกว้แดง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16709 501611 00366958 นาย  กิตติพงษ ์  ทองจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16710 501612 00394070 นาย  เดชา   วุฒิสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16711 501613 00360748 นาย  ปิยะพงษ ์  กิงแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16712 501614 00362013 นาย  เกรียงไกร   โคตรสมบติั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16713 501615 00359795 นาย  ณรงคศ์กัดิ   ธรรมโชติกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

16714 501616 00363146 นาย  วิโรจน์   ถนัชนนาง กฟฉ.1 อุดรธานี

16715 501617 00397355 นาย  ประเสริฐ   ลีลาบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16716 501618 00361944 นาย  ชชัวาลย ์  สาสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16717 501620 00360643 นาย  บญัชา   ชูรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16718 501622 00362481 นาย  จกัริน   กญุชนะรงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16719 501625 00362031 นาย  ปภทัร์พงษ ์  ดีสุทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16720 501627 00362740 นาย  นิกร   คาํมูล กฟฉ.1 อุดรธานี

16721 501628 00362990 นาย  ธงชยั   คาํมานิตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16722 501629 00362259 วา่ที ร.ต.  อมรินทร์   สิงห์ทองลา กฟฉ.1 อุดรธานี

16723 501631 00359745 น.ส.  ฐานิดา   พานโน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16724 501633 00359763 น.ส.  สมพร   ดอนอิศวร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16725 501635 00362009 น.ส.  กญัญารัตน์   พรพรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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16726 501636 00363055 น.ส.  จริยา   สตัยแ์สง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16727 501639 00374062 นาง  พทัยา   ภูทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16728 501640 00363150 น.ส.  สุวรรณี   จาํปานอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

16729 501642 00359036 นาง  นรินทร์พร   วรรณพราม กฟฉ.1 อุดรธานี

16730 501643 00360025 น.ส.  ณฐัพชัญ ์  กาศรุณกลุโชตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16731 501644 00358971 น.ส.  ธนิสรา   ฝ่ายสจัจา กฟฉ.1 อุดรธานี

16732 501645 00359818 น.ส.  ชลธิดา   คาํมุก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16733 501647 00360720 นาง  ศุภนนัท ์  มณีสาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16734 501648 00361835 น.ส.  สุชานาฏ   สีดา กฟน.2 พิษณุโลก

16735 501649 00360302 นาง  สุภาฤดี   คนเพียร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16736 501650 00364792 น.ส.  ธิติมา   นาชยัฤทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16737 501658 00359163 นาย  อนุชิต   ชา้งนาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16738 501659 00362122 นาย  สถาพร   ตนัติเกษตรกิจ กฟก.3 นครปฐม

16739 501660 00407273 นาย  กฤษณะ   ปอยงาม กฟก.3 นครปฐม

16740 501661 00361962 นาย  สิระ   คา้ธญัญะมงคล กฟก.3 นครปฐม

16741 501662 00359854 นาย  อาํนาจ   จนัทร์อาํไพ สาํนกังานใหญ่

16742 501663 00359868 นาย  นคร   บุญมาก สาํนกังานใหญ่

16743 501664 00359440 นาย  ประทีป   อุนยับณัฑ์ สาํนกังานใหญ่

16744 501665 00359177 น.ส.  สุรียพ์ร   คลา้ยเพช็ร สาํนกังานใหญ่

16745 501666 00365089 นาย  ฐิติพล   อุปแกว้ กฟก.3 นครปฐม

16746 501667 00358244 น.ส.  อนญัญา   การะศรี สาํนกังานใหญ่

16747 501668 00361580 นาย  อนุวฒัน์   เจียนสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16748 501670 00363887 นาย  อิศรา   ตรงต่อกิจ กฟน.3 ลพบุรี

16749 501671 00364506 นาย  ชาํนิ   ยนตพิ์ทกัษกิ์จ กฟต.1 เพชรบุรี

16750 501672 00361576 วา่ที ร.ต.  ภาณุกร   ลอนิกลู กฟฉ.3 นครราชสีมา
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16751 501673 00359218 นาย  วาสุ   ภกัดีรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16752 501674 00367659 นาย  ธีรพงษ ์  กงไกร กฟฉ.1 อุดรธานี

16753 501675 00361976 นาย  วีรยทุธ   นิมิตโภคานนัท์ กฟก.3 นครปฐม

16754 501676 00362190 นาย  มารุต   สร้อยเกษร กฟก.3 นครปฐม

16755 501677 00362186 นาย  พูนทรัพย ์  หมอยาดี กฟก.3 นครปฐม

16756 501678 00360493 นาย  ขวญัชยั   ใจตรง กฟก.3 นครปฐม

16757 501679 00359713 นาย  พุฒิพงศ ์  ไล่กระโทก กฟก.3 นครปฐม

16758 501680 00362104 นาย  เสกสณัห์   ชูแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

16759 501682 00360502 นาย  ชาญณรงค ์  ศรีทา้ว กฟก.3 นครปฐม

16760 501683 00359913 น.ส.  ทดัดาว   ดว้งคาํ กฟก.3 นครปฐม

16761 501684 00359672 น.ส.  วรฎากรอง   นะวาระหะคุณ กฟก.3 นครปฐม

16762 501685 00368114 น.ส.  ธนวรรณ   ใหลงาม กฟก.3 นครปฐม

16763 501687 00360639 น.ส.  กรกช   อ่วมสมัฤทธิ กฟน.3 ลพบุรี

16764 501688 00360534 น.ส.  ดวงใจ   โพธิไพจิต กฟก.3 นครปฐม

16765 501689 00363037 นาย  ชนะศกัดิ   ดามี กฟก.3 นครปฐม

16766 501690 00358676 น.ส.  กมลลกัษณ์   ใจเรือง กฟก.3 นครปฐม

16767 501691 00359931 นาย  เฉลิมชยั   เพิมศรี กฟต.1 เพชรบุรี

16768 501693 00379121 นาย  อนวชัร   ศรีแจ้ กฟต.1 เพชรบุรี

16769 501694 00358967 นาย  กฤษดาวธุ   แสงทอง กฟน.3 ลพบุรี

16770 501695 00363564 นาย  วิญ ู   จนัทบตัร์ กฟน.3 ลพบุรี

16771 501696 00358830 นาย  กิตติพงษ ์  มูลสาร กฟฉ.1 อุดรธานี

16772 501697 00360348 นาย  ณฐัวฒิุ   สายแวว กฟน.3 ลพบุรี

16773 501698 00364192 นาย  นวพล   ปินฉาํ กฟต.1 เพชรบุรี

16774 501699 00360102 น.ส.  จนัทรรัตน์   แอบเสมา กฟน.3 ลพบุรี

16775 501700 00358167 น.ส.  รัตธิพร   ถนนทิพย์ สาํนกังานใหญ่
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16776 501701 00361899 นาย  วชัเรนทร์   สอนสุภาพ กฟฉ.1 อุดรธานี

16777 501703 00363378 นาย  พุทธกร   อินทะวงศ์ กฟน.3 ลพบุรี

16778 501705 00401413 นาย  ปรีชา   มาวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

16779 501706 00359668 นาย  วชิรวิทย ์  วรรณเรือง สาํนกังานใหญ่

16780 501707 00365057 นาย  ชยัพิสิฐ   ศรีหอม กฟต.1 เพชรบุรี

16781 501708 00376096 นาย  ภาณุวตัร   มงัคงั กฟน.3 ลพบุรี

16782 501709 00362677 นาย  นุกูล   อยูช่งั กฟน.3 ลพบุรี

16783 501710 00359054 น.ส.  อริสรา   รุ่งดี กฟน.3 ลพบุรี

16784 501711 00359636 น.ส.  ชุติกาญจน์   เริงเขตรการณ์ กฟน.3 ลพบุรี

16785 501713 00360293 น.ส.  ปภชัวรัตถ ์  เผอืกเทศ กฟน.3 ลพบุรี

16786 501714 00362477 นาย  สุนทร   มากคลา้ย สาํนกังานใหญ่

16787 501715 00362504 นาย  ณฐัวฒิุ   ทองแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

16788 501716 00360352 น.ส.  อจัฉรา   บวัรอด กฟน.3 ลพบุรี

16789 501717 00361908 น.ส.  รัชนก   ทองชาํนาญ กฟน.3 ลพบุรี

16790 501718 00361817 นาย  เทพชยั   เมฆสวี กฟต.1 เพชรบุรี

16791 501719 00359327 น.ส.  สุนิสา   ขนุไกร กฟน.3 ลพบุรี

16792 501720 00358630 นาย  อภิชยั   นามสงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

16793 501721 00359131 นาย  บุรธชั   นิลสนธิ กฟน.3 ลพบุรี

16794 501722 00364665 นาย  วสนัต ์  โฉมอุดม กฟน.3 ลพบุรี

16795 501723 00362609 นาย  กิตติศกัดิ   ฉิมสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

16796 501724 00363950 นาย  ธีระวฒัน์   ชิวชืน กฟน.2 พิษณุโลก

16797 501725 00358626 นาย  บญัชา   ราษีทอง สาํนกังานใหญ่

16798 501726 00358317 นาย  ปิยะณตั   กิงมะลิ สาํนกังานใหญ่

16799 501727 00358135 น.ส.  วรรณดี   ชชัวาลยางกรู สาํนกังานใหญ่

16800 501728 00359222 นาย  รัชพล   พวงมณี สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

16801 501729 00363255 วา่ทีร้อยตรีหญิง  พิมพป์ภสัสร   จุลละบุษปะกฟต.1 เพชรบุรี

16802 501730 00363914 นาย  กิตติพล   เดโชสวา่ง กฟน.1 เชียงใหม่

16803 501731 00367459 นาย  กิตติพงษ ์  อุไรกลุ กฟน.1 เชียงใหม่

16804 501732 00367259 นาย  วรกิตต ์  พรมมี กฟน.1 เชียงใหม่

16805 501733 00367386 น.ส.  ศิริวรรณ   หุนตระณี กฟต.1 เพชรบุรี

16806 501734 00360411 นาย  วาฑิต   เสนาธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

16807 501735 00366017 นาย  ภุมมะภพ   อภยัรุณ กฟน.2 พิษณุโลก

16808 501736 00365534 นาย  ทวีศกัดิ   บุราณเดช กฟฉ.3 นครราชสีมา

16809 501737 00364497 นาย  อมรเทพ   อินมาใหม่ กฟน.1 เชียงใหม่

16810 501738 00359995 นาย  ภูษิต   ผงัวรรณา กฟน.1 เชียงใหม่

16811 501739 00359890 น.ส.  พิชชาภา   อร่ามกุล กฟต.1 เพชรบุรี

16812 501740 00359804 นาย  สามารถ   กลุเมง็ กฟน.1 เชียงใหม่

16813 501741 00359377 น.ส.  ชุติมา   วงษพ์นัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

16814 501742 00368873 นาย  พลศกัดิ   ตอพล กฟฉ.3 นครราชสีมา

16815 501743 00403388 น.ส.  ศิริขวญั   สอนจนัทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

16816 501744 00360861 น.ส.  ลลิตา   ปู่ ดาํ กฟต.1 เพชรบุรี

16817 501746 00359204 น.ส.  รัตนาแกว้   ชุ่มคุมสิน กฟก.3 นครปฐม

16818 501747 00398810 วา่ที ร.ต.  ภวิศ   พนัธ์วิไล กฟฉ.3 นครราชสีมา

16819 501748 00364988 นาย  ทองพูน   คสัดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16820 501750 00361821 นาย  รัฐพงษ ์  จนัใจ กฟน.1 เชียงใหม่

16821 501751 00363746 นาย  สุริยา   หาทอง กฟน.1 เชียงใหม่

16822 501752 00364188 นาย  ศรายทุธ   เตจะสาร กฟน.1 เชียงใหม่

16823 501754 00360120 วา่ที ร.ต.  ราชนัย ์  สุภาษี กฟน.1 เชียงใหม่

16824 501755 00364756 น.ส.  เชนิยา   พนัธ์งาม กฟน.1 เชียงใหม่

16825 501756 00359727 น.ส.  ปิยนารถ   เศรษฐ์เสถียรกุล กฟน.1 เชียงใหม่
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16826 501757 00358749 น.ส.  ทิพยสุ์ดา   ป่าธนู กฟน.1 เชียงใหม่

16827 501758 00359927 น.ส.  พรสุดา   พาจรทิศ กฟน.1 เชียงใหม่

16828 501759 00360889 น.ส.  ชไมพร   ปัญญาไว กฟน.1 เชียงใหม่

16829 501760 00358767 น.ส.  พรนิภา   วนัหากิจ กฟน.2 พิษณุโลก

16830 501761 00360384 น.ส.  พิมภารัตน์   อินพิรุด กฟน.1 เชียงใหม่

16831 501762 00360734 น.ส.  พชัราวลัย ์  กาแสน กฟน.1 เชียงใหม่

16832 501764 00360784 นาย  ศุภกิตติ   กรวฒันะยืนยง กฟก.2 ชลบุรี

16833 501765 00360798 นาย  อริยศกัดิ   จิตธรรมสาร กฟก.2 ชลบุรี

16834 501766 00359595 นาย  บณัฑิต   บุญรมย์ กฟก.2 ชลบุรี

16835 501767 00380879 นาย  ชยัณรงค ์  สิวิไลย์ กฟก.2 ชลบุรี

16836 501768 00361871 นาย  ณฐั   ดวงดาว กฟก.2 ชลบุรี

16837 501769 00362295 นาย  ไพรัตน์   ศรีบุรินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16838 501770 00361930 นาย  พิศณุ   นิโรจน์สุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

16839 501771 00361649 นาย  พงษพ์นัธ์   สิงห์แจ่ม กฟฉ.3 นครราชสีมา

16840 501772 00363023 นาย  บณัฑิต   ธรรมปราณีสุข กฟต.1 เพชรบุรี

16841 501773 00359559 นาย  ชาคริส   ฤทธิศกัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16842 501774 00359872 นาย  เทวิน   ศรีเมือง กฟก.2 ชลบุรี

16843 501775 00363196 นาย  เกรียงไกร   พาวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16844 501776 00361394 นาย  ชยพล   เผา่คง กฟน.3 ลพบุรี

16845 501777 00359577 นาย  พลวฒัน์   สุวรรณวาปี กฟฉ.1 อุดรธานี

16846 501778 00359640 น.ส.  จิราภรณ์   แซ่เตียว กฟต.1 เพชรบุรี

16847 501779 00360043 นาย  วีระวิชญ ์  คา้ขาย กฟฉ.1 อุดรธานี

16848 501780 00358812 น.ส.  วิไลลกัษณ์   สูงสุด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16849 501781 00399870 นาย  ปัทพงศ ์  กณุามา กฟก.2 ชลบุรี

16850 501782 00362172 น.ส.  แสงนภา   ผลไพบูลย์ กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

16851 501784 00362540 นาย  ธีรพงศ ์  มงัคงั กฟก.2 ชลบุรี

16852 501785 00364310 วา่ที ร.ต.  วินยั   ศรีบุรินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16853 501786 00358985 น.ส.  นนัธิยา   ทองธรรมชาติ กฟต.3 ยะลา

16854 501787 00366558 นาย  ปฏิภาณ   พลายสินธ์ กฟก.2 ชลบุรี

16855 501788 00361994 นาย  ศรนารายณ์   ณะเกษ กฟฉ.1 อุดรธานี

16856 501789 00366530 นาย  นนทพทัธ์   ภูสดสูง กฟก.2 ชลบุรี

16857 501790 00365166 นาย  วรวฒิุ   ขนัธะชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

16858 501791 00361980 นาย  สุวฒันา   ซือตรง กฟฉ.1 อุดรธานี

16859 501792 00360316 นาย  ชชัวาลย ์  เซ่งกิม กฟก.2 ชลบุรี

16860 501793 00362627 นาย  จิรยทุธ์   เดชธงไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

16861 501794 00362372 น.ส.  สุมิตรา   หงษท์อง กฟต.1 เพชรบุรี

16862 501795 00360275 นาย  คณิต   ยนตศิ์ริ กฟก.2 ชลบุรี

16863 501796 00366580 นาย  ภทัรพล   โรจน์แจง้ กฟฉ.1 อุดรธานี

16864 501797 00360475 นาย  จกัพงษ ์  ศรีเมือง กฟก.2 ชลบุรี

16865 501800 00383504 นาย  วีระยทุธ   ศรีหริง กฟฉ.1 อุดรธานี

16866 501801 00363291 นาย  วชัระ   บุญช่วย กฟฉ.1 อุดรธานี

16867 501802 00370963 นาย  วฒิุชยั   วรรณวาส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16868 501803 00369451 นาย  ณฐัวฒิุ   โสกณัทตั กฟฉ.1 อุดรธานี

16869 501804 00367954 นาย  วนัเฉลิม   บุราณเดช กฟฉ.1 อุดรธานี

16870 501805 00364201 นาย  วฒิุนนัท ์  ศรีบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

16871 501806 00359509 นาย  ฤทธิชยั   ศิลารักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16872 501809 00368932 น.ส.  แก่นแกว้   ถาํกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

16873 501810 00360011 น.ส.  จีรนุช   อมักุล กฟฉ.1 อุดรธานี

16874 501811 00360061 นาง  จริญญา   พระจอหอ กฟฉ.1 อุดรธานี

16875 501812 00359022 น.ส.  รัตนาวดี   แสนจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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16876 501813 00362831 นาย  บดินทร์   จาํปาหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

16877 501814 00360548 น.ส.  สมฤดี   จนัทร์ศรีอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

16878 501815 00360207 น.ส.  นนัธิดา   กลุพรม กฟฉ.1 อุดรธานี

16879 501816 00372260 น.ส.  อญัชดา   นิตไธสง กฟฉ.1 อุดรธานี

16880 501817 00358799 น.ส.  ณฎัฐนิชา   ขนัทะศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

16881 501818 00359977 น.ส.  กนัยารัตน์   แกว้บรรจกัร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

16882 501819 00364297 นาง  วิมลพรรณ   เพง็บก กฟฉ.1 อุดรธานี

16883 501820 00360689 นาง  รัตนา   กลุสุวรรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16884 501821 00363423 น.ส.  ชุติมณฑน์   พรมแสงใส กฟฉ.1 อุดรธานี

16885 501822 00371105 นาย  ธีรวธุ   บุตรศรี กฟก.2 ชลบุรี

16886 501823 00372010 นาย  อธิรัฐ   เตม็ศิริ กฟก.3 นครปฐม

16887 501824 00378389 นาย  สุทธิพงศ ์  บุญเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

16888 501825 00372729 นาย  สุทธิชา   มูลทองหลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

16889 501826 00360198 นาย  พิฬาวฒัน์   สอนสุภาพ กฟก.2 ชลบุรี

16890 501827 00362386 นาย  กิตติพงษ ์  โปรณะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16891 501828 00363005 นาย  ฐิติพงศ ์  ระงบัพิศม์ กฟก.2 ชลบุรี

16892 501829 00364829 นาย  อุดร   ดอกใหญ่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16893 501830 00360770 น.ส.  รชนิชล   พิเคราะห์งาน กฟก.2 ชลบุรี

16894 501831 00373034 นาย  ศิวาวธุ   เกตุไธสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

16895 501832 00362168 น.ส.  ประกาย   กลุบุตรดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

16896 501833 00363469 น.ส.  วราภรณ์   แผลงงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16897 501834 00361621 น.ส.  กรรณิกากรณ์   ทองสิทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16898 501835 00361376 นาง  นาราธิภร   วรทรานนทน์ กฟก.2 ชลบุรี

16899 501836 00361617 น.ส.  เบญจมาภรณ์   ชมศิลป์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16900 501837 00359622 น.ส.  ฐิฎาภรณ์   ชิณศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา
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16901 501838 00359963 น.ส.  วนิดา   สุทธิถวิล กฟก.2 ชลบุรี

16902 501839 00359981 น.ส.  วิลาสินี   นวนคาํสิงห์ กฟก.2 ชลบุรี

16903 501840 00360366 น.ส.  บุษยา   กลินบุปผา กฟก.2 ชลบุรี

16904 501841 00375131 น.ส.  รัตนาพร   นาจุย้ กฟก.2 ชลบุรี

16905 501842 00360566 นาย  ศราวธุ   คงกาํไร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16906 501843 00360661 นาย  พฒัภูมิ   ทรัพยมี์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16907 501844 00373925 นาย  สมใจ   เรืองศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16908 501845 00360675 นาย  อภิชาติ   คงขาว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16909 501847 00360148 นาย  กิตติศกัดิ   อินทองคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16910 501848 00360152 นาย  พิชยั   พรหมจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16911 501849 00359654 นาย  สิทธิชยั   เชิญรัตนรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16912 501850 00358721 น.ส.  ทิพยว์ลัย ์  นาํเพชร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16913 501851 00360370 น.ส.  วิไลวรรณ   เมืองมุสิก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16914 501852 00369574 น.ส.  ลภสัรดา   เครืออินต๊ะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16915 501853 00360089 น.ส.  นิสาชนม ์  นวลเจริญ กฟต.3 ยะลา

16916 501854 00374953 น.ส.  อาตียะห์   ตาเยะ กฟต.3 ยะลา

16917 501856 00360570 นาย  กูเ้กียรติ   ธารประกายแกว้ กฟต.3 ยะลา

16918 501858 00364429 นาย  วิชิต   บุญกาญจน์ กฟต.3 ยะลา

16919 501859 00364401 นาย  ภูรีพนัธ์   ตีระพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

16920 501860 00362368 นาย  ณฐัพงศ ์  แกว้นาโอ กฟต.3 ยะลา

16921 501861 00360039 นาย  อาชูวนั   สือแม กฟต.3 ยะลา

16922 501863 00372074 นาย  รอฟฟาน   สาวนั กฟต.3 ยะลา

16923 501864 00361803 นาย  ธีศิษฎ ์  แกว้วิลยั กฟต.3 ยะลา

16924 501865 00392587 นาย  เอกรัตน์   รําไพภกัดิ กฟต.3 ยะลา

16925 501866 00362904 นาย  วฒิุชยั   เสาะสุวรรณ กฟต.3 ยะลา
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16926 501867 00378420 น.ส.  ปิยนุช   การีอุมา กฟต.3 ยะลา

16927 501868 00418571 นาย  ชยัธวชั   บุญไชยโย กฟต.3 ยะลา

16928 501869 00363382 นาย  อบัดุลบารี   สะแม กฟต.3 ยะลา

16929 501870 00358680 น.ส.  ชชัฎาภรณ์   จินดารัตน์ กฟต.3 ยะลา

16930 501871 00362704 น.ส.  ทิวาพร   บุญอินทร์ กฟต.3 ยะลา

16931 501872 00361730 น.ส.  นริศรา   พรสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

16932 501873 00365093 น.ส.  สุธิดา   เจะเยง็ กฟต.3 ยะลา

16933 501874 00358921 น.ส.  ปิยวรรณ   พลสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16934 501875 00359309 น.ส.  ลภสัรดา   แกว้เจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16935 501876 00362859 นาย  วรพจน์   ฮุนสวสัดิกุล กฟก.1 อยธุยา

16936 501877 00361330 นาย  ประชา   ชยัยงศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

16937 501878 00380356 นาย  ธีรพชัร   ภู่สนัติ กฟก.1 อยธุยา

16938 501879 00367627 นาย  กิตติศกัดิ   แจง้อกัษร สาํนกังานใหญ่

16939 501880 00370286 นาย  นฤมิตร   ทองมณี กฟก.1 อยธุยา

16940 501881 00363128 นาย  ปรัชญา   วรรณเสน กฟฉ.1 อุดรธานี

16941 501882 00359731 นาย  อรรถสิทธิ   จาดเชย กฟก.1 อยธุยา

16942 501883 00363837 นาย  รัฐ   วงศข์จรกรกิจ กฟก.3 นครปฐม

16943 501884 00363132 นาย  นพดล   ดีพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

16944 501886 00359563 นาย  อนุชา   มหาเอียม กฟก.1 อยธุยา

16945 501887 00360766 นาย  เฉลิมพล   วรรณวงศเ์จริญ กฟก.1 อยธุยา

16946 501888 00361485 นาย  วรพจน์   สะอาดเอียม กฟก.1 อยธุยา

16947 501889 00362590 นาย  ธนศกัดิ   สุขสาํราญ กฟก.1 อยธุยา

16948 501892 00360516 น.ส.  พชัรินทร์   จนัทร์นวล กฟน.1 เชียงใหม่

16949 501893 00359527 น.ส.  จุฑาทิพ   หลา้สุวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16950 501894 00360239 น.ส.  อฐัภิญญา   มหาดไทย กฟก.1 อยธุยา
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16951 501895 00360334 น.ส.  กนกธร   พรรณไวย กฟก.1 อยธุยา

16952 501897 00359822 น.ส.  อารียา   ยินดีตาม กฟก.1 อยธุยา

16953 501898 00360916 น.ส.  ชมภูนุช   พรมหลง กฟก.1 อยธุยา

16954 501899 00364556 น.ส.  เขมวรรณ   ฤกษวิ์สาข์ กฟก.1 อยธุยา

16955 501901 00360611 น.ส.  องัคณา   ใจแขง็ กฟน.1 เชียงใหม่

16956 501902 00362340 น.ส.  นพสัร   เสถียรตนัติกุล สาํนกังานใหญ่

16957 501906 00358476 นาง  การิตา   เธียรถาวร กฟก.1 อยธุยา

16958 501907 00359240 นาง  อารยา   ใชบ้างยาง สาํนกังานใหญ่

16959 501908 00359709 น.ส.  สีรีธร   จนัทร์จุฬาลกัษณ์ สาํนกังานใหญ่

16960 501909 00365243 นาย  สนัติสุข   ประมูลวงศ์ สาํนกังานใหญ่

16961 501910 00407237 นาย  ณธกร   ศรีภิรมย์ กฟก.2 ชลบุรี

16962 501911 00359395 นาย  สุทธิศกัดิ   กาญจนะ กฟก.3 นครปฐม

16963 501912 00363782 น.ส.  นาราภทัร   บุริขนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16964 501913 00360425 น.ส.  จริยา   บรรจงศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

16965 501914 00360289 นาง  นวพร   ชูนิจธนกุล กฟก.1 อยธุยา

16966 501915 00358494 น.ส.  กาญจนา   เกษีสงัข์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16967 501916 00362027 นาย  สิษฐจีรภทัร   พูลเพิมแกว้วงศา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16968 501917 00360843 นาย  อานนท ์  ผูช่้วย กฟก.3 นครปฐม

16969 501919 00371191 น.ส.  อมรรัตน์   ผาชยัภูมิ กฟฉ.1 อุดรธานี

16970 501920 00360134 นาย  ศรายธุ   พนัธ์ุอุดม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16971 501921 00360439 น.ส.  ปิยะนิตย ์  เกศสิริกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

16972 501922 00360184 น.ส.  อิสราภรณ์   ตน้ประทุม กฟน.1 เชียงใหม่

16973 501923 00366594 นาย  อาํนาจ   ภูริทตัโสภณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

16974 501924 00359072 น.ส.  พรนภา   ศรีธาราพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

16975 501925 00358703 นาย  ชวินทร์   จารุรัตน์เจริญ สาํนกังานใหญ่
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16976 501926 00365811 นาย  ณฐักฤษณ์   บุญมีมา กฟก.2 ชลบุรี

16977 501927 00362586 น.ส.  อจัฉรา   ปินทอง กฟต.1 เพชรบุรี

16978 501929 00360625 นาง  ผานิจตรา   ชาร์ป กฟน.1 เชียงใหม่

16979 501930 00359422 น.ส.  อุทยัพร   จนัทร์ทพั กฟต.1 เพชรบุรี

16980 501931 00360407 นาย  พีรวชิญ ์  เอกสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

16981 501932 00362140 นาย  พลวรรธน์   จนัทร์เอียด กฟต.3 ยะลา

16982 501933 00364051 น.ส.  ภทัทิรา   ชาติพุดชา กฟฉ.3 นครราชสีมา

16983 501934 00361594 น.ส.  นนัทินี   รืนกลิน สาํนกังานใหญ่

16984 501935 00362863 น.ส.  อารีย ์  ปัสสะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

16985 501936 00359531 น.ส.  พิริยาภรณ์   โคตรภกัดี สาํนกังานใหญ่

16986 501937 00363100 น.ส.  สาลิณี   ขนันาค กฟน.3 ลพบุรี

16987 501938 00362940 นาย  เกรียงไกร   นีละเดชะ กฟก.1 อยธุยา

16988 501939 00362518 น.ส.  เพชรรัตน์   เขียวจนัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

16989 501940 00361885 น.ส.  เสาวภา   ลาดหาญ กฟก.1 อยธุยา

16990 501941 00362695 นาย  ยทุธชยั   คงชูศรี กฟต.3 ยะลา

16991 501942 00364992 นาย  ปุณยวร์ี   อิมแกว้ สาํนกังานใหญ่

16992 501944 00362681 นาย  จิรทศัน์   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สาํนกังานใหญ่

16993 501945 00366794 น.ส.  ชนฐักานต ์  เสนาธรรม สาํนกังานใหญ่

16994 501946 00362059 น.ส.  มานิตา   ปธานราษฎร์ สาํนกังานใหญ่

16995 501947 00362322 น.ส.  อณัศยา   ตรีวรเวทย์ สาํนกังานใหญ่

16996 501948 00362790 น.ส.  ขวญัชนก   โทพล สาํนกังานใหญ่

16997 501949 00362922 น.ส.  วริษฐา   พนัธ์ุโกมล สาํนกังานใหญ่

16998 501950 00362459 นาย  ปรเมษฐ ์  เตม็อุดม สาํนกังานใหญ่

16999 501952 00362827 นาย  พิทยตุม ์  มากมูล กฟน.1 เชียงใหม่

17000 501953 00362227 นาย  ภูมิบดี   บรรลุ สาํนกังานใหญ่
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17001 501956 00364538 นาย  จอมเกรียงไกร   สวา่งแสน สาํนกังานใหญ่

17002 501958 00369065 นาย  ธนัยวฒัน์   สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

17003 501959 00362213 น.ส.  ยวุภา   สุขบุญส่ง สาํนกังานใหญ่

17004 501960 00363655 นาย  อิศวรักษ ์  สายสุวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

17005 501962 00363978 นาย  วฒิุไกร   ฟุ้งสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17006 501963 00363582 นาย  สิทธิชยั   พรหมเสน กฟน.1 เชียงใหม่

17007 501964 00394020 นาย  หาญสฤษดิ   สิทธิเกหงั กฟน.1 เชียงใหม่

17008 501965 00364374 นาย  กิตติพทัธ์   เรือนชยั กฟน.1 เชียงใหม่

17009 501966 00365043 นาย  วรวธุ   หินวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

17010 501968 00365689 น.ส.  พรพิมล   เอมโอษฐ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17011 501969 00363996 นาย  พิพฒัน์   นาคีสถิตย์ สาํนกังานใหญ่

17012 501970 00363487 นาย  ธนพล   คาํศรีสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17013 501971 00366003 นาย  ศนัสนะ   สิงหพงษ์ สาํนกังานใหญ่

17014 501972 00365457 นาย  โกวิท   เกิดวฒันา สาํนกังานใหญ่

17015 501973 00368055 นาย  อดิพงษ ์  คาํมูล สาํนกังานใหญ่

17016 501974 00366649 นาย  นพพร   พริงมงคล สาํนกังานใหญ่

17017 501975 00363805 นาย  สุธาวฒัน์   ทงัทอง สาํนกังานใหญ่

17018 501976 00362081 น.ส.  สุชาดา   ชูสกุล สาํนกังานใหญ่

17019 501977 00362095 นาง  อญัมณี   ชูสกุล สาํนกังานใหญ่

17020 501978 00363364 นาย  ศุภกร   วงศช์ยัพานิชย์ สาํนกังานใหญ่

17021 501979 00368514 นาย  นพรัตน์   วฒันานุการ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17022 501980 00370795 นาย  จารุวฒัน์   เหล่าเราวฒันกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17023 501981 00368532 น.ส.  ศศิวิมล   คาํมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

17024 501982 00363728 น.ส.  ภทัรสุดา   ติสองเมือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17025 501983 00376505 น.ส.  สกุลรัตน์   วฒันาฤดี กฟน.1 เชียงใหม่
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17026 501984 00364279 น.ส.  ธนิดา   คาํหลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

17027 501985 00416824 นาย  ธีรวฒิุ   เจริญทวีทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

17028 501986 00364174 น.ส.  ณรารัตน์   วราสินธุ์ กฟน.1 เชียงใหม่

17029 501987 00364679 น.ส.  รัฐวิสา   จนังาม กฟน.2 พิษณุโลก

17030 501988 00365643 น.ส.  กนัยามาศ   แกว้กมล กฟก.1 อยธุยา

17031 501989 00364588 นาย  จตุชน   เฉลิมฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

17032 501990 00365920 น.ส.  อรชา   พรหมรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

17033 501991 00377583 น.ส.  สุจิตรา   สงคราม กฟก.1 อยธุยา

17034 501992 00364510 นาย  บดินทร์   ชีพสมทรง กฟก.1 อยธุยา

17035 501993 00363823 นาย  รัชกานต ์  สุนทโร กฟน.3 ลพบุรี

17036 501994 00401613 น.ส.  ปริญญา   มาสม กฟก.1 อยธุยา

17037 501995 00366253 นาย  สุฒิ   ฤทธิจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

17038 501996 00364447 นาย  มรุสนัต ์  โสรัตน์ สาํนกังานใหญ่

17039 501997 00363164 นาย  ปติภพ   อมรพนัธางค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17040 501998 00381152 น.ส.  ณิชา   มาลีหอม สาํนกังานใหญ่

17041 501999 00404443 นาย  เทิดศกัดิ   จินดาวิจิตร กฟน.1 เชียงใหม่

17042 502000 00365657 น.ส.  พชรมนต ์  ดิษผงึ สาํนกังานใหญ่

17043 502002 00363346 นาย  ณฐัพงษ ์  สุขงาม กฟน.1 เชียงใหม่

17044 502003 00363750 วา่ที ร.ต.  ราเชนทร์   ดอกบวั กฟน.1 เชียงใหม่

17045 502004 00367645 นาย  ทิฆมัพร   ดวงปินตา กฟน.1 เชียงใหม่

17046 502005 00369483 นาย  ณกรณ์พงศ ์  สิงห์มะโน กฟน.1 เชียงใหม่

17047 502006 00363550 นาย  ภาคภูมิ   ศรีจนัทร์ทบั กฟน.1 เชียงใหม่

17048 502007 00366621 น.ส.  กตัติกา   สุขปลืม กฟก.1 อยธุยา

17049 502008 00361776 น.ส.  เสาวลกัษณ์   สุวรรณฉิม สาํนกังานใหญ่

17050 502009 00361780 น.ส.  สิริลกัษณ์   สาคร สาํนกังานใหญ่
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17051 502011 00363855 นาย  อธิร์วิชย ์  กลุชนะวิชชา กฟก.3 นครปฐม

17052 502012 00364356 น.ส.  คุณาภสั   นราศรี กฟก.3 นครปฐม

17053 502013 00362768 นาย  ปรัชญา   สุทธิพิบูลย์ สาํนกังานใหญ่

17054 502015 00363637 น.ส.  มนทิรา   พนัธ์สวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

17055 502016 00366780 นาย  ปิยพทัธ์   ปานนาค สาํนกังานใหญ่

17056 502017 00366635 นาย  เปรมประชา   วรวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

17057 502018 00367263 นาย  สุทธิพงษ ์  พงษภู่์ กฟก.3 นครปฐม

17058 502019 00364283 นาย  สุขนิรันดร์   คืนดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17059 502020 00373898 นาย  ชิตพล   เพง็อน้ กฟก.3 นครปฐม

17060 502021 00363928 น.ส.  ยพิุน   วงษพ์รม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17061 502022 00365334 นาย  เอกพล   บุตรพา กฟก.3 นครปฐม

17062 502023 00363700 น.ส.  สุชาดา   มงคลศิลป์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17063 502024 00388172 น.ส.  นทัธ์หทยั   นนัทะมีชยั กฟน.1 เชียงใหม่

17064 502025 00363328 นาง  พฒันีพร   มีหอม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17065 502026 00365625 นาย  นฎัชา   สิทธิวงศ์ สาํนกังานใหญ่

17066 502027 00404857 นาย  จิราวฒัน์   พูลจาํปา สาํนกังานใหญ่

17067 502028 00361794 น.ส.  กฤษณา   สุราภา สาํนกังานใหญ่

17068 502029 00361867 นาง  วิไลลกัษณ์   บริสุทธิบวัทิพย์ สาํนกังานใหญ่

17069 502030 00368841 นาย  วิศรุจ   นิยมะจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

17070 502031 00363114 นาย  รัตนพล   พลพืชน์ กฟน.3 ลพบุรี

17071 502032 00363891 นาย  ปรเมศวร์   ฟองงาม กฟน.3 ลพบุรี

17072 502033 00362881 นาง  พทัราพร   กระจ่างคุณ กฟก.1 อยธุยา

17073 502034 00394157 น.ส.  ชุลีพร   ขนุอินทร์ กฟน.3 ลพบุรี

17074 502035 00363546 น.ส.  นนัทภรณ์   โพธิโซ๊ะ สาํนกังานใหญ่

17075 502036 00362354 น.ส.  เมทินี   ปรารมภ์ สาํนกังานใหญ่
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17076 502037 00363441 น.ส.  มานิตา   สุขสมสุทธิ สาํนกังานใหญ่

17077 502038 00363223 นาย  สุทธิเกียรติ   สุขวิบูลย์ สาํนกังานใหญ่

17078 502039 00363273 นาย  จิราวฒิุ   โสขุมา สาํนกังานใหญ่

17079 502040 00364083 นาย  เอกพนัธุ์   อุดมพืช สาํนกังานใหญ่

17080 502041 00362463 นาย  วาทิต   พฤทธิตระกูล สาํนกังานใหญ่

17081 502042 00371896 นาย  ภทัรพงษ ์  เพ่งสุข สาํนกังานใหญ่

17082 502046 00438143 วา่ที ร.ต.  ธนาธิป   เอียมชยั กฟน.3 ลพบุรี

17083 502048 00363764 นาย  ไพสิฐ   นอ้ยแสง กฟน.3 ลพบุรี

17084 502049 00363714 นาย  ณฏัฐพ์ฒัน์   แสวงดี กฟน.3 ลพบุรี

17085 502050 00362786 น.ส.  ศศิประภา   พึงเดช กฟน.3 ลพบุรี

17086 502051 00369374 น.ส.  นวลจุฑา   ใจยนื กฟน.3 ลพบุรี

17087 502052 00377638 น.ส.  นนัทรัตน์   เถือนเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

17088 502053 00362772 น.ส.  จาณุลกัษณ์   จ่าเชิญ กฟน.3 ลพบุรี

17089 502054 00365998 นาย  คฑาวธุ   ภกัดี กฟน.3 ลพบุรี

17090 502055 00364033 น.ส.  สุคนธิกา   สุขประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

17091 502056 00364706 นาย  อคัรพล   ถึกสกุล กฟน.3 ลพบุรี

17092 502057 00363205 นาย  เสรีภาพ   แกว้สามต่อ กฟน.3 ลพบุรี

17093 502058 00364710 นาย  พงษารัชฎ ์  มหาชยั กฟน.1 เชียงใหม่

17094 502060 00366471 นาย  ณฐัพล   ภูสีเขียว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17095 502061 00368164 นาย  ชวลิต   นกหมุด กฟต.3 ยะลา

17096 502062 00374844 น.ส.  นพินดา   กลางท่าไคร้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17097 502065 00366508 น.ส.  สุธาสินี   คงยอด กฟน.2 พิษณุโลก

17098 502067 00363732 น.ส.  สุทธิกานต ์  บรรลือหาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17099 502068 00364388 น.ส.  สุนนัทา   ปิตุรงคพิทกัษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17100 502069 00371678 นาย  วฒิุนนัท ์  ลีนาราช กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17101 502070 00363691 นาย  ปฏิพล   ปลืมสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17102 502071 00435177 นาย  ฐาปพงศ ์  แพงบุดดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

17103 502072 00365120 น.ส.  ณฐัสุดา   บุญศรีแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17104 502074 00368100 น.ส.  สุธีรา   ยินดีธรรม สาํนกังานใหญ่

17105 502075 00364742 นาย  นฎัฐพล   สุภวิรีย์ กฟก.1 อยธุยา

17106 502076 00363778 นาย  นพพร   โสภาจารีย์ กฟก.1 อยธุยา

17107 502078 00379094 น.ส.  วนัวิสาข ์  นอ้ยภู่ กฟก.3 นครปฐม

17108 502080 00364960 นาย  พรชยั   เพง็อุดม กฟก.1 อยธุยา

17109 502081 00365784 น.ส.  อธัยา   ศุภตระกูล สาํนกังานใหญ่

17110 502082 00361235 นาย  กนก   เสิบกลิน กฟก.2 ชลบุรี

17111 502083 00361099 นาย  ฐากรู   ไชยมงคล กฟก.3 นครปฐม

17112 502084 00361508 นาย  ณภทัร   กลนักาํเนิด กฟก.2 ชลบุรี

17113 502085 00361271 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   แสนวงั กฟต.1 เพชรบุรี

17114 502086 00361108 นาย  ณฐัชยั   วิศิษฏรุ่์งเรือง กฟน.3 ลพบุรี

17115 502087 00361144 นาย  ธนบูรณ์   รัตนเชิดชูวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

17116 502088 00361003 นาย  นิวตัต ์  นาโค กฟต.1 เพชรบุรี

17117 502089 00360948 นาย  เนมิราช   เถือนเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

17118 502090 00360970 นาย  รณชยั   สมศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17119 502091 00361499 นาย  สราวฒิุ   ฝอยทองตะคุ กฟน.3 ลพบุรี

17120 502093 00361221 นาย  กวี   โกยกิจเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17121 502094 00361217 นาย  จารุวฒัน์   คุม้สงัข์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17122 502095 00361126 นาย  โชติ   ชยัชาญ กฟก.1 อยธุยา

17123 502096 00361449 นาย  ธนาวิทย ์  สลาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

17124 502097 00360984 นาย  ปณิธาน   พึงธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

17125 502098 00360998 นาย  ปวรนนัท ์  ปิยวาทการ กฟต.3 ยะลา
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17126 502099 00361017 นาย  ศรัณย ู  ดวงเกา้ กฟต.3 ยะลา

17127 502100 00360934 นาย  ศุภเทพ   พนัธ์ุมณี กฟต.3 ยะลา

17128 502101 00363623 นาย  อภิสิทธิ   ศรีดามาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17129 502102 00360952 นาย  ธนากร   เปียมศิริ กฟน.3 ลพบุรี

17130 502103 00361326 นาย  ธีรภทัร   มนัเหมาะ กฟน.2 พิษณุโลก

17131 502104 00361194 นาย  พิสิฐ   กลางประพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

17132 502105 00361299 นาย  วรรณวฒิุ   อ่อนคาํ กฟน.2 พิษณุโลก

17133 502106 00361021 นาย  วรวิช   รังษี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17134 502107 00361312 นาย  วิทวสั   พวงงาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

17135 502108 00361308 นาย  ศุภชยั   หอมหวล กฟฉ.3 นครราชสีมา

17136 502109 00360920 นาย  ศุภรักษ ์  สมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

17137 502111 00361526 นาย  อชิตพล   ไวยพฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

17138 502112 00364833 นาย  พีรวสั   อ่อนประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

17139 502113 00368619 น.ส.  สิริณฐั   มุกดาสนิท กฟก.2 ชลบุรี

17140 502114 00364215 น.ส.  กิตติภรณ์   จนัปุ่ม กฟต.3 ยะลา

17141 502115 00365502 นาย  พีรวชิญ ์  เกตุรามฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

17142 502116 00364229 สิบเอก  เจนวิทย ์  ยะโสคิด กฟฉ.1 อุดรธานี

17143 502117 00413317 นาย  จิรวฒัน์   มีพยงุ กฟก.2 ชลบุรี

17144 502118 00367786 นาย  จิรศกัดิ   สวสัดี กฟก.2 ชลบุรี

17145 502119 00363669 น.ส.  ยวุดี   เอมโอษฐ์ กฟต.1 เพชรบุรี

17146 502120 00365475 นาย  กิตติวุฒิ   สุขขี กฟก.2 ชลบุรี

17147 502121 00364592 นาย  อนุชิต   เหมมาลา กฟก.2 ชลบุรี

17148 502122 00364156 นาย  เทวินทร์   เชือหงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

17149 502123 00365489 นาย  ชาคริต   ดีมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

17150 502124 00364451 นาย  อภินทัธ์   บงัเมฆ กฟต.3 ยะลา
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17151 502125 00366576 นาย  วิศิษฎ ์  ปราบจะบก กฟฉ.3 นครราชสีมา

17152 502127 00390985 นาง  นนัทน์ภสั   โชติสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

17153 502129 00363641 นาย  อนุชิต   ผอ่งผวิ กฟก.1 อยธุยา

17154 502130 00364392 นาย  ธนพนัธ์   บุญเมือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17155 502131 00400976 นาย  ณฐัวฒิุ   ภูนิลวาลย์ กฟก.2 ชลบุรี

17156 502132 00369510 นาย  พีระพล   ป้อมกสนัต์ กฟน.2 พิษณุโลก

17157 502133 00365748 นาย  สิทธิชยั   เหราบตัย์ กฟก.2 ชลบุรี

17158 502134 00404102 น.ส.  ศิริพร   เผด็จทุกข์ กฟก.2 ชลบุรี

17159 502136 00362936 น.ส.  จุฬาวี   วงษน์าค สาํนกังานใหญ่

17160 502137 00362813 น.ส.  ศจีพรรณ   คาํจริง สาํนกังานใหญ่

17161 502138 00365970 นาย  ตฤณนภทัร   ศรีรัตนา สาํนกังานใหญ่

17162 502139 00369497 นาย  นพคุณ   พรหมสาขา ณ สกลนคร กฟฉ.1 อุดรธานี

17163 502140 00366362 นาย  เชาวลิต   หสัรินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17164 502141 00406136 นาย  เจษฎา   โสกลู กฟฉ.3 นครราชสีมา

17165 502142 00366449 น.ส.  นิสา   อินทร์ปรุง กฟต.1 เพชรบุรี

17166 502143 00364251 นาง  อิสสริยา   ภิญโญทรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17167 502144 00363873 น.ส.  เกษราภรณ์   อุดมศิลป์ กฟต.1 เพชรบุรี

17168 502145 00397464 น.ส.  จุฑามาศ   นาควงษว์าลย์ กฟต.1 เพชรบุรี

17169 502146 00366299 น.ส.  จิรานุช   ชืนชม กฟก.2 ชลบุรี

17170 502147 00365984 น.ส.  ศิริมา   จินดาโชติ กฟต.1 เพชรบุรี

17171 502148 00371955 น.ส.  กรรณิการ์   แกว้กาม กฟต.1 เพชรบุรี

17172 502149 00372515 น.ส.  ทาริกา   ภาโอภาส กฟต.3 ยะลา

17173 502150 00363269 นาย  ธาดา   คชสาร กฟต.1 เพชรบุรี

17174 502151 00364956 นาย  นวพล   อุบลนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

17175 502152 00361635 นาย  กฤชวชัร์   องัคุตรานนท์ สาํนกังานใหญ่
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17176 502153 00366930 นาย  คมกริช   อินทร์ปราบ สาํนกังานใหญ่

17177 502154 00363300 นาย  จิรพงศ ์  สุขโต สาํนกังานใหญ่

17178 502155 00363314 นาย  เจฐจกัร์   ทรัพยม์าร สาํนกังานใหญ่

17179 502156 00366912 นาย  ณฐัพล   คงชาวนา สาํนกังานใหญ่

17180 502157 00366926 นาย  ภทัรวี   พุ่มไพจิตร สาํนกังานใหญ่

17181 502158 00436428 นาย  วรฐ   หสัชยั สาํนกังานใหญ่

17182 502159 00365425 นาย  วรัญชิต   ศกัดิศรีกลม สาํนกังานใหญ่

17183 502160 00376123 นาย  สมภพ   ศรีสิทธิสมบติั สาํนกังานใหญ่

17184 502161 00365443 นาย  สรวศิ   ช่วยบาํรุง สาํนกังานใหญ่

17185 502162 00365611 นาง  ชุติมา   ยอ่งมณี กฟฉ.3 นครราชสีมา

17186 502164 00363528 น.ส.  อรวรรณ   สาธุฐิติ สาํนกังานใหญ่

17187 502166 00365316 น.ส.  ปัญจพาณ์   นรถี สาํนกังานใหญ่

17188 502167 00368437 นาย  อาลีฟ   บอเถาะ กฟต.3 ยะลา

17189 502168 00364124 นาย  กฤตนู   ศรีโนนม่วง กฟฉ.3 นครราชสีมา

17190 502169 00360875 นาย  กฤตภาส   มากหมู่ กฟน.3 ลพบุรี

17191 502170 00365239 นาย  กมัปนาท   ภูกระเวนเวช กฟน.3 ลพบุรี

17192 502171 00380942 นาย  จกัรพงษ ์  ภูผากาย กฟฉ.1 อุดรธานี

17193 502173 00361285 นาย  เฉลิมวฒันา   ศงัขะภูติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17194 502174 00361180 นาย  จิระพงศ ์  มูลจะคาํ กฟน.2 พิษณุโลก

17195 502175 00361267 นาย  ชนาธิป   จนัทร์วิเชียร กฟก.1 อยธุยา

17196 502176 00361344 นาย  ชลิต   ทรัพยสิ์น กฟน.3 ลพบุรี

17197 502177 00361203 นาย  ชินดนยั   ตนัเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

17198 502178 00369083 น.ส.  ฐาปไพพรรณ   ไชยศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

17199 502179 00369156 น.ส.  มลิกา   กนัทอง สาํนกังานใหญ่

17200 502180 00403992 นาง  วิชชุลดา   รักษาทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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17201 502181 00365025 น.ส.  วิภาวรรณ   เฉลยสุข กฟก.1 อยธุยา

17202 502182 00364479 น.ส.  ดลยา   กวา้งขวาง กฟก.3 นครปฐม

17203 502183 00385542 น.ส.  ภทัรพร   ขนุทิตย์ กฟน.1 เชียงใหม่

17204 502184 00387099 น.ส.  ทฤฒมน   รัตนดอนดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17205 502185 00364142 นาย  สิรภพ   อยูสุ่ข กฟน.3 ลพบุรี

17206 502186 00361085 นาย  ณฐัชนน   อร่ามกุล กฟก.3 นครปฐม

17207 502187 00361467 นาย  ณฐัพล   อนุศาสนนนัท์ กฟน.3 ลพบุรี

17208 502188 00368796 นาย  อภิวฒัน์   พงศสุ์พพตั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17209 502189 00361358 นาย  ณฐัวฒิุ   คา้ธญัญะ กฟก.1 อยธุยา

17210 502190 00362304 นาย  ณฐัวฒิุ   ภูสอาด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17211 502192 00364138 นาย  เดชพล   ถวิลรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

17212 502193 00361035 นาย  ทวีศกัดิ   หน่อทิม กฟต.1 เพชรบุรี

17213 502194 00365116 นาย  ภานุพงศ ์  คงคาลึก กฟก.1 อยธุยา

17214 502195 00361471 นาย  ทกัษเวธน์   แกมทอง กฟน.1 เชียงใหม่

17215 502196 00364097 นาย  ธนพล   มูลพนัธุ์ กฟน.3 ลพบุรี

17216 502197 00361435 นาย  นครินทร์   ณ สงขลา กฟก.2 ชลบุรี

17217 502198 00361530 นาย  พงศธร   ระวิวรรณ์ กฟน.2 พิษณุโลก

17218 502199 00361544 นาย  พรสวสัดิ   คณนาลกัษณ์ กฟก.3 นครปฐม

17219 502200 00360902 นาย  พิช ุตม ์  สงัขะวร กฟน.3 ลพบุรี

17220 502201 00361049 นาย  พีระพล   คลา้ยสุบรรณ กฟน.3 ลพบุรี

17221 502202 00361176 นาย  ภูมินทร์   ลือเลิศ กฟน.1 เชียงใหม่

17222 502203 00361067 นาย  วงศกร   โพธิรุ่ง กฟน.2 พิษณุโลก

17223 502204 00368964 นาย  ธนกฤต   ลกัษณะพาหุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17224 502205 00376082 วา่ที ร.ต.  วิภาค   วีระพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17225 502206 00380310 นาย  สิทธิชยั   สมุทรรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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17226 502207 00369738 นาย  ชุติพนัธุ์   แพร่นาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17227 502208 00422627 นาย  ณฐัพงศ ์  นาคเพช็ร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17228 502209 00363532 นาย  สุพิชยั   มีชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

17229 502210 00381439 นาย  ปิติพงษ ์  ปลืมใจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17230 502211 00364247 นาย  อยัยรัช   ดนตรีรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17231 502213 00411892 นาย  วีรภทัร   โลมาอินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17232 502214 00363596 นาย  ศราวธุ   วงศพิ์ริยะสมบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

17233 502215 00365148 นาย  อดิเทพ   วะราวงั กฟฉ.1 อุดรธานี

17234 502217 00365170 นาย  อรรณพ   จนัทเดช กฟฉ.1 อุดรธานี

17235 502218 00365584 นาย  จรุงวงศ ์  บรมสาํลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17236 502219 00389514 นาย  ปฐวี   แสงทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

17237 502220 00363619 น.ส.  ชนิกา   เรืองสุวรรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17238 502222 00364306 นาง  พรทิพา   สิริธรรมโม กฟฉ.1 อุดรธานี

17239 502223 00413430 นาย  อนุศาสน์   เสรีกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17240 502224 00393024 น.ส.  เจนจิรา   น่วมถนอม กฟฉ.1 อุดรธานี

17241 502225 00361562 นาย  วงศธร   วากระโทก กฟน.3 ลพบุรี

17242 502226 00365011 นาง  กิงกาญจน์   จนัทรวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17243 502227 00363964 นาย  พลรักษ ์  กิจหว่าง กฟก.3 นครปฐม

17244 502228 00364633 น.ส.  ปริสรา   ปานสุขสานต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17245 502229 00366712 น.ส.  พชันี   นุ่มไทย กฟน.3 ลพบุรี

17246 502230 00362413 น.ส.  เสาวภา   จนัทร์กระจ่าง สาํนกังานใหญ่

17247 502231 00365075 น.ส.  อารีรัตน์   นนตะเสน กฟฉ.1 อุดรธานี

17248 502232 00364542 นาย  วีระวฒัน์   ศรีสุนาครัว กฟฉ.1 อุดรธานี

17249 502233 00361162 นาย  วฏัจกัร   ชมภูเวียง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17250 502234 00361053 นาย  ศรัณย ์  เทพสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี
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17251 502235 00368291 นาย  ศานติพงศ ์  พุ่มพึงพุฒ กฟต.1 เพชรบุรี

17252 502237 00360966 นาย  ศุภกร   พุ่มพิกุล กฟก.1 อยธุยา

17253 502238 00361249 นาย  ศุภณฐั   อินวตัพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

17254 502239 00361071 นาย  สรนนัท ์  ประชาญสิทธิ กฟก.3 นครปฐม

17255 502240 00362277 นาย  สนัติราษฎร์   ไวสุวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

17256 502241 00361112 นาย  สิรวชิญ ์  แสนอินทร์ กฟน.2 พิษณุโลก

17257 502242 00362245 นาย  สุสงักร   ทบัทิมทอง กฟต.3 ยะลา

17258 502243 00362281 นาย  อติกนัต ์  เขียวเขิน กฟต.3 ยะลา

17259 502244 00361453 นาย  เอกราช   ทองคาํ กฟก.2 ชลบุรี

17260 502245 00365661 นาย  กฤษนทัธ์   พรหมสรินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

17261 502246 00364160 น.ส.  สุพิชฌาย ์  หาญขวา้ง กฟก.2 ชลบุรี

17262 502247 00365320 นาย  ฐานนัดร   คงทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

17263 502249 00363687 นาย  มนูญชยั   อินทร์รัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17264 502250 00364324 นาย  สิริชยั   จรศรชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17265 502251 00376496 นาย  ฉตัรมงคล   สิทธิชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17266 502252 00363982 น.ส.  ชมพูนุช   ปลืมจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17267 502253 00364574 นาย  ธนาธิป   วชิรศกัดิโสภานะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17268 502254 00364974 นาย  เจริญพงษ ์  เจริญพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17269 502255 00365720 นาย  ศิริวฒัน์   บู่ทองทะเล กฟฉ.1 อุดรธานี

17270 502256 00370636 นาย  ปิยวฒัน์   จินาเสน กฟฉ.3 นครราชสีมา

17271 502258 00363841 นาง  มนตรา   อคัรมหาวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

17272 502259 00404598 นาย  วรฉตัร   บุณยะกาญจน์ กฟก.2 ชลบุรี

17273 502260 00362736 นาย  นวฤกษ ์  มีศิริ สาํนกังานใหญ่

17274 502261 00436200 นาย  ทชัชภณ   ปินทอง กฟก.2 ชลบุรี

17275 502262 00365598 น.ส.  สลกัจิต   พลสนะ สาํนกังานใหญ่
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17276 502263 00368469 นาย  ชโนทิส   เลาหประสิทธิ สาํนกังานใหญ่

17277 502264 00375181 น.ส.  ณฏัฐินนัท ์  พฒันศกัดิ สาํนกังานใหญ่

17278 502265 00368300 น.ส.  วรรณิศา   ปัญญาอา้ย กฟน.1 เชียงใหม่

17279 502266 00377060 นาง  พรพิมล   เขมน้เกตกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

17280 502267 00368328 น.ส.  พิชยดา   จิรวรรษวงศ์ สาํนกังานใหญ่

17281 502268 00363900 น.ส.  พทัธ์นนัท ์  หวงัในธรรม สาํนกังานใหญ่

17282 502269 00364560 น.ส.  พนชักร   สงัขะวร กฟน.3 ลพบุรี

17283 502270 00363514 นาง  กวิสรา   เอียมเจริญศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

17284 502271 00400485 นาย  ณฐัวฒัน์   วรรณชยั กฟต.1 เพชรบุรี

17285 502272 00363869 นาย  อธิวฒัน์   พืนทอง กฟก.3 นครปฐม

17286 502273 00372101 น.ส.  อนตัตา   ธญัญะผล กฟต.3 ยะลา

17287 502275 00370113 นาย  ธนาทิป   ชยัภิบาล กฟฉ.3 นครราชสีมา

17288 502278 00429174 วา่ที ร.ต.  เฉลิมพร   ณะมี กฟน.1 เชียงใหม่

17289 502282 00369524 นาย  ธีรยทุธ   ลีนาราช กฟน.2 พิษณุโลก

17290 502283 00371187 น.ส.  เดือนเงิน   เฮงสุนทร สาํนกังานใหญ่

17291 502284 00364065 นาย  ไกรฤกษ ์  เรืองสกุล สาํนกังานใหญ่

17292 502285 00364415 นาย  นริศ   สีรุ้ง กฟก.3 นครปฐม

17293 502286 00373834 นาย  ธนทตั   เถ่งจ๊ะ สาํนกังานใหญ่

17294 502287 00371337 น.ส.  พิชญธิดา   วารินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17295 502290 00409548 น.ส.  จุฬาลกัษณ์   ดว้งเงิน สาํนกังานใหญ่

17296 502291 00363237 นาง  พสัวี   เกษรพรม สาํนกังานใหญ่

17297 502292 00364651 นาย  ภาณุมาศ   พลสาร สาํนกังานใหญ่

17298 502293 00371082 นาย  ปฐมพงศ ์  บุญศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

17299 502294 00396818 น.ส.  นิรินธนา   สุนทรธรรมนิติ สาํนกังานใหญ่

17300 502295 00385706 นาย  ณชัพล   อินทกรอุดม กฟฉ.3 นครราชสีมา
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17301 502296 00371482 นาย  ธีรพงษ ์  อนุสนธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17302 502297 00370713 นาย  อิสรา   มนัพลศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

17303 502298 00375804 นาย  ณฐัวฒิุ   สบาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

17304 502299 00370454 นาย  ศุภฤกษ ์  แรมสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

17305 502300 00387421 นาย  วิมล   แฟนไธสงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17306 502301 00385724 นาย  สิริพฒัน์   อว้ยโฮม กฟฉ.3 นครราชสีมา

17307 502302 00371464 นาย  ศกัดา   เชิงกล กฟฉ.3 นครราชสีมา

17308 502303 00378957 นาย  พิษณุวฒัน์   พรมจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17309 502304 00388590 นาย  อาทิตย ์  จนัทร์สวา่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

17310 502305 00378789 นาย  เอกชยั   วงวิลาศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17311 502306 00364906 นาย  สุนทร   ผา่นพินิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17312 502307 00364897 นาย  วชัรินทร์   ในกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

17313 502308 00364910 นาย  อนุพนธ์   ศิริแจ่ม กฟฉ.3 นครราชสีมา

17314 502309 00367063 นาย  เอกสิทธิ   ไดผ้ลธญัญา กฟฉ.3 นครราชสีมา

17315 502310 00367118 นาย  จกัรพล   สิทธิโชค กฟฉ.3 นครราชสีมา

17316 502311 00364047 นาย  ชาตรี   เดือนใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17317 502312 00367136 นาย  ณฐัพล   คาํจริง กฟฉ.3 นครราชสีมา

17318 502313 00367122 นาย  ไกรสร   ศรีธรรมมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

17319 502314 00367104 นาย  สายชล   ร่มเยน็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17320 502315 00367431 นาย  อรรถพล   แตป้ระโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

17321 502316 00371864 นาย  ปลายมนสั   เนียมรุ่งเรือง กฟฉ.3 นครราชสีมา

17322 502317 00375818 นาย  การันต ์  บุญภทัรรักษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

17323 502318 00385229 นาย  พีระพล   เลขกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

17324 502319 00384469 นาย  อนนัตชยั   สายธนู กฟฉ.3 นครราชสีมา

17325 502320 00383704 นาย  สุวิทย ์  สมปาง กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17326 502321 00407655 นาย  ภานุพนัธ์   บุติกาวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17327 502322 00371296 นาย  ธีระยทุธ   ราชแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17328 502323 00370886 นาย  อนิวตัร   ตุม้ทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

17329 502324 00373684 นาย  ณฐัวฒิุ   อาสานอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

17330 502325 00373666 นาย  นธิรถ   แคนติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17331 502326 00382558 นาย  นพฤทธิ   ภูสุดสูง กฟฉ.3 นครราชสีมา

17332 502327 00367031 นาย  สุรเดช   บุญใหญ่ กฟน.2 พิษณุโลก

17333 502328 00367390 นาย  ชาญยทุธ   หนุนวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17334 502329 00369142 นาย  ธนกฤต   ฉายพิมาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

17335 502330 00369724 นาย  ธนภทัร   ประวะเค กฟฉ.3 นครราชสีมา

17336 502331 00371664 นาย  นิติพงศ ์  พนัธ์อน้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17337 502332 00372529 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   จนัทวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17338 502333 00371696 นาย  ภารัณ   เกษมวิวฒันา กฟฉ.3 นครราชสีมา

17339 502334 00375004 น.ส.  ประภาศิริ   ฟูผล สาํนกังานใหญ่

17340 502335 00364342 น.ส.  อสิตา   สกลุธนาเกียรติ กฟก.3 นครปฐม

17341 502336 00364924 นาย  ทินภทัร   รุมแสง กฟน.3 ลพบุรี

17342 502337 00414363 นาย  สหสัชยั   หิริโอ กฟน.3 ลพบุรี

17343 502338 00364106 นาย  กสิกิจ   เจนเจริญวงศ์ สาํนกังานใหญ่

17344 502339 00390521 นาย  กฤตภาส   สุวรรณยศ กฟน.1 เชียงใหม่

17345 502340 00369279 นาย  กฤษฎา   ลมูล กฟน.1 เชียงใหม่

17346 502341 00387394 นาย  กรวฒิุ   อุปราสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

17347 502342 00380710 นาย  ณรงคเ์ดช   ปินตาเลิศ กฟน.1 เชียงใหม่

17348 502343 00374494 นาย  ธีรพงศ ์  ถาริพล กฟน.1 เชียงใหม่

17349 502344 00372838 วา่ที ร.ต.  ปัณณทตั   ภทัรวริญญ์ กฟน.1 เชียงใหม่

17350 502345 00374080 นาย  ณฐัพงษ ์  ยอดเงิน กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17351 502346 00370509 นาย  พงษศิ์ริ   ปรารมภ์ กฟน.1 เชียงใหม่

17352 502347 00369956 นาย  ศิวกร   สุวรรณจกัร์ กฟน.1 เชียงใหม่

17353 502348 00372197 นาย  อนุพงษ ์  นนัต๊ะกูล กฟน.1 เชียงใหม่

17354 502350 00370690 นาย  วชัรพงษ ์  วงคส์าย กฟน.1 เชียงใหม่

17355 502351 00368546 นาย  ภรานนัท ์  เถาเปียปลูก กฟน.1 เชียงใหม่

17356 502352 00370727 นาย  เสกสรรค ์  ศรีวิชยัมูล กฟน.1 เชียงใหม่

17357 502353 00369788 นาย  ธนัวา   สนับุญเป็ง กฟน.1 เชียงใหม่

17358 502354 00369283 นาย  ชยัศิริ   เตขะโส กฟน.1 เชียงใหม่

17359 502355 00366685 นาย  ณฎัฐ์   กลุชนกดล กฟน.1 เชียงใหม่

17360 502356 00380188 วา่ที ร.ต.  เอกวฒัน์   ปาลี กฟน.1 เชียงใหม่

17361 502357 00366962 นาย  ธาดาพงศ ์  พรหมมี กฟน.1 เชียงใหม่

17362 502358 00370531 นาย  วฒิุชยั   จนัทร์วรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

17363 502359 00377333 นาย  พีระวฒัน์   อินต๊ะหมุน้ กฟน.1 เชียงใหม่

17364 502360 00366944 นาย  ศุภกิจ   สิทธิใจ กฟน.1 เชียงใหม่

17365 502361 00380192 นาย  ชาติชาย   สุภายอง กฟน.1 เชียงใหม่

17366 502362 00366699 นาย  พิษณุ   เสนคาํวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

17367 502363 00367590 นาย  ปภาวิน   อินผกู กฟน.1 เชียงใหม่

17368 502364 00367495 นาย  วรวฒิุ   อุตใจ กฟน.1 เชียงใหม่

17369 502365 00367504 นาย  ศุภณฐั   สารทอง กฟน.1 เชียงใหม่

17370 502366 00367522 นาย  จกัรพงศ ์  บุญยะวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

17371 502367 00367518 นาย  ศรัณย ู  คาํบุญเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

17372 502368 00367609 นาย  สนัติ   ณะคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

17373 502369 00367586 นาย  ทวีศกัดิ   จนัทะคุณ กฟน.1 เชียงใหม่

17374 502370 00367613 นาย  ณฐัพงศ ์  คาํรังษี กฟน.1 เชียงใหม่

17375 502371 00369392 นาย  อนุชา   ชมภู กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17376 502373 00369401 นาย  จกัรพงค ์  โพธิพดั กฟน.1 เชียงใหม่

17377 502374 00369388 นาย  พิชญ ์  หอมทวนลม กฟน.1 เชียงใหม่

17378 502375 00369229 นาย  เอกพล   เงาเดช กฟน.1 เชียงใหม่

17379 502376 00380415 นาย  กิตติพงษ ์  สายวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

17380 502377 00369433 นาย  วชิราวธุ   สมศรี กฟน.1 เชียงใหม่

17381 502378 00369415 นาย  พนัธ์ศกัดิ   วรรณมูล กฟน.1 เชียงใหม่

17382 502379 00371478 นาย  สิทธิโชค   คิวนาง กฟต.3 ยะลา

17383 502380 00371264 นาย  ศาสนพงศ ์  คงมา กฟต.3 ยะลา

17384 502381 00391559 นาย  เกริกเกียรติ   ตะนุสะ กฟต.3 ยะลา

17385 502383 00391563 นาย  อิทธิชยั   โสดาหวงั กฟต.3 ยะลา

17386 502384 00380542 นาย  ชยัวฒัน์   สีนุย้ กฟต.3 ยะลา

17387 502385 00372351 นาย  ณฐัพล   แววภกัดี กฟต.3 ยะลา

17388 502386 00368150 นาย  ศกัดินา   แกว้จนัทร์ กฟต.3 ยะลา

17389 502387 00368132 นาย  ตะวนั   คงประดิษฐ์ กฟต.3 ยะลา

17390 502388 00368146 นาย  สงกรานต ์  หะรัตพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

17391 502389 00366285 นาย  ธีรพงษ ์  หมดัจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

17392 502390 00366271 นาย  ภูมิใจ   แสงใส กฟต.3 ยะลา

17393 502391 00366267 นาย  สวพล   คงเขียด กฟต.3 ยะลา

17394 502392 00366249 นาย  ถิรภาพ   ดาํคง กฟต.3 ยะลา

17395 502393 00366708 นาย  จตัุรงค ์  แซ่ฉวั กฟต.3 ยะลา

17396 502394 00438298 นาย  พชร   สุขแพง กฟต.3 ยะลา

17397 502395 00364851 นาย  ชชัศิลป์   สิริพร กฟต.3 ยะลา

17398 502396 00364738 นาย  สุทธิพงษ ์  ตนุยาอภินนัท์ กฟต.3 ยะลา

17399 502397 00364865 นาย  ภิญโญ   วรรณพงค์ กฟต.3 ยะลา

17400 502398 00364879 นาย  รวมยศ   บริเพช็ร์ กฟต.3 ยะลา
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17401 502399 00370177 นาย  แวสุไลมาน   แมฮะ กฟต.3 ยะลา

17402 502400 00370159 นาย  กรกต   เพง็ภตัรา กฟต.3 ยะลา

17403 502401 00376828 นาย  วิลสิต   เพชรคง กฟต.3 ยะลา

17404 502403 00365902 นาย  ทศันยั   แกว้นิล กฟต.3 ยะลา

17405 502404 00365198 นาย  ยทุธนา   คงพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

17406 502405 00365184 นาย  ปรัชญา   จินาเกตุ กฟต.3 ยะลา

17407 502406 00364788 นาย  ไชยสิงห์   กอ้งกิตากร กฟต.3 ยะลา

17408 502407 00371614 นาย  ธนวชิญ ์  พุมประไพ กฟต.3 ยะลา

17409 502408 00366867 นาย  ชชัพงศ ์  สุขกวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17410 502409 00368487 นาย  ฐาปนา   ทองศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17411 502410 00375436 นาย  อภิสิทธิ   ศุภรัตนาพิทกัษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17412 502411 00370204 นาย  นพรัตน์   ดาโรจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17413 502412 00366853 นาย  ธฤต   โชคเหมาะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17414 502413 00368405 นาย  อภิชาติ   เจริญพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17415 502414 00373739 นาย  ชุติศรณ์   ตาดคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

17416 502415 00371628 นาย  อสับุลเลาะ   อาแว กฟต.3 ยะลา

17417 502416 00369538 นาย  คุณานนต ์  จนัทร์ศิริ กฟต.3 ยะลา

17418 502417 00366308 นาย  ไชยธนา   ลือสาคร กฟน.3 ลพบุรี

17419 502418 00369592 นาย  พงษธร   ศกัดิศรีนาวา กฟต.3 ยะลา

17420 502419 00369360 นาย  อคัพล   แสนเสนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17421 502421 00366049 นาย  เริงชยั   พิมพวิ์ชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17422 502422 00373111 นาย  กรวิทย ์  อุดดว้ง                     กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17423 502423 00366435 นาย  ปรเมศฐ์   ดวงตะวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17424 502425 00369324 นาย  พงศธร   พระศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17425 502426 00368255 นาย  ซูกีฟลี   ตาเยะ กฟต.3 ยะลา
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17426 502427 00382580 นาย  นนทพทัธ์   ปลอดทอง กฟต.3 ยะลา

17427 502428 00390826 นาย  ภานุพนัธ์   พยงุหอม กฟน.3 ลพบุรี

17428 502430 00368700 นาย  ศุภวชิญ ์  จิตตส์อิง กฟต.3 ยะลา

17429 502431 00385001 นาย  ชลธิศ   เดชดี กฟต.3 ยะลา

17430 502434 00384982 นาย  ศิริชยั   เนียมเกตุ กฟต.3 ยะลา

17431 502435 00372797 นาย  กฤษฎา   จริยรักษว์รกุล กฟน.3 ลพบุรี

17432 502436 00376846 นาย  วสุ   ราชสีห์ กฟต.3 ยะลา

17433 502437 00378911 นาย  วีระวฒัน์   ศรีวิเชียร กฟต.3 ยะลา

17434 502438 00367922 นาย  พนัธ์นิชา   โพธิทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17435 502439 00369310 นาย  ศตวรรษ   จงคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

17436 502441 00366380 นาย  ทนงศกัดิ   มีรสลาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17437 502442 00372656 นาย  ธนกร   เกตุสวาสดิ กฟน.3 ลพบุรี

17438 502443 00366312 นาย  วรวฒิุ   ฟุ้งสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17439 502444 00382249 นาย  กฤษฎา   รูปแกะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17440 502445 00366330 นาย  ชยัสิทธิ   มีโต กฟน.3 ลพบุรี

17441 502446 00396909 นาย  พชร   ศรีสุรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17442 502447 00367213 นาย  วฒิุพงษ ์  กสิชล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17443 502448 00369174 นาย  เกรียงไกร   อบมาเนตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17444 502449 00370622 นาย  อนุวตัร์   หาญธญัญกรรม กฟน.3 ลพบุรี

17445 502450 00366021 นาย  โพธิวฒัน์   ลอยพิลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17446 502451 00372874 นาย  วชิระ   เลาห์ทวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17447 502452 00372092 นาย  จิรศกัดิ   ศรีลาศกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17448 502453 00381334 นาย  พงศพ์ฒัน์   โพธิศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17449 502454 00375454 นาย  อกัษร   อินปาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17450 502455 00369047 นาย  ณฐัดนยั   กิงมาลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17451 502456 00369106 นาย  วชิรพงษ ์  นาเมืองรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17452 502457 00369033 วา่ที ร.ต.  วชัระ   อนนัทวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17453 502458 00369051 นาย  ศิวดล   พิมพท์อง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17454 502459 00367677 นาย  ธวชัชยั   วรสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17455 502460 00366485 น.ส.  รัณธิดา   พุทธสุภะ สาํนกังานใหญ่

17456 502461 00371119 นาง  กานตา   ถินทพัไทย สาํนกังานใหญ่

17457 502462 00367168 นาย  บญัชา   ผาสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

17458 502463 00408724 นาย  ธีรพล   จาํปาหาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17459 502464 00366526 นาย  ภูมินทร์   ไชยพล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17460 502465 00366417 นาย  ไกรลาส   โสระฐี กฟน.3 ลพบุรี

17461 502466 00367027 นาย  ยทุธชิต   งามสม กฟน.3 ลพบุรี

17462 502467 00369588 นาย  อดุลยฤ์ทธิ   ชมกลิน กฟน.3 ลพบุรี

17463 502468 00365893 นาย  วิศรุต   มูลสาร กฟน.3 ลพบุรี

17464 502469 00367245 นาย  ธรรมรัตน์   นวลคลา้ย สาํนกังานใหญ่

17465 502471 00365843 นาย  ตุลาพุธ   ธนะศรี กฟน.3 ลพบุรี

17466 502472 00365857 นาย  มนตรี   สีหนาท กฟน.3 ลพบุรี

17467 502473 00366908 นาย  สุพจน์   สงัโพธิ กฟน.3 ลพบุรี

17468 502474 00365889 นาย  จกักรินทร์   ใจประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

17469 502475 00365839 นาย  ถาวรชยั   สนธิ กฟน.3 ลพบุรี

17470 502476 00365861 นาย  นครินทร์   อาลยัสุข กฟน.3 ลพบุรี

17471 502477 00365875 นาย  ชลลพรรษ   รมหิรัญ กฟน.3 ลพบุรี

17472 502478 00365825 นาย  ศุภจกัร   รักบุญ กฟน.3 ลพบุรี

17473 502479 00369556 นาย  อนุวฒัน์   ทองดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17474 502480 00370131 นาย  ณฎัฐสิทธิ   อินตะนยั สาํนกังานใหญ่

17475 502481 00370618 นาย  ธีระศกัดิ   ชยัชาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17476 502482 00373884 นาย  วราวฒิุ   สีวนัดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17477 502483 00370654 นาย  เอกราช   นิยมวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17478 502484 00368073 นาย  เกรียงเดช   จนัทร์สุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17479 502485 00377442 นาย  ชินวตัร   ชายสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17480 502486 00375836 นาย  วรวรรณ   วงคห์าญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17481 502487 00382544 นาย  ธนชิต   ศุภดล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17482 502488 00368473 นาย  ศราวธุ   หลกัเขตการณ์ กฟน.3 ลพบุรี

17483 502489 00366358 นาย  อภิชาต   คงสนุ่น กฟน.3 ลพบุรี

17484 502490 00366344 นาย  อาํนาจ   ภูกระโดน กฟน.3 ลพบุรี

17485 502491 00368491 วา่ที ร.ต.  ภาคภูมิ   สุวรรณศร กฟน.3 ลพบุรี

17486 502492 00368269 นาย  ภาณุพงศ ์  สมบุญ กฟน.3 ลพบุรี

17487 502493 00366603 นาย  ภาณุพงศ ์  น่วมนิม กฟน.3 ลพบุรี

17488 502494 00366758 นาย  นิรุตติ   คงดี กฟน.3 ลพบุรี

17489 502495 00367045 นาย  พทัธดนย ์  แสงพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

17490 502496 00366617 นาย  ธนากร   ชะเอม กฟน.3 ลพบุรี

17491 502497 00366762 นาย  ชนพรรธน์   วงษชื์น กฟน.3 ลพบุรี

17492 502498 00369251 นาย  ชยัณรงค ์  ฤทธิประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

17493 502499 00365302 นาย  สุธาพร   จอ้ยจุย้ กฟน.3 ลพบุรี

17494 502500 00365257 นาย  ตะวนั   แกว้โยน กฟน.3 ลพบุรี

17495 502501 00365293 นาย  อานนท ์  ยาบวัพา กฟน.3 ลพบุรี

17496 502502 00365261 นาย  เจษฎา   ภู่กล่อม กฟน.3 ลพบุรี

17497 502504 00365275 นาย  ตรีเพช็ร   มีดีจนัทรังษี กฟน.3 ลพบุรี

17498 502506 00366099 นาย  สุกฤษฎิ   มณีจนัทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

17499 502507 00366126 นาย  ภาณุวิชญ ์  ภมรสูตร กฟต.1 เพชรบุรี

17500 502508 00366108 นาย  อมรพนัธุ์   กลักะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17501 502509 00366112 นาย  อดิเรก   อน้สอาด กฟต.1 เพชรบุรี

17502 502510 00424679 นาย  ณฐัพล   แสงทอง กฟต.1 เพชรบุรี

17503 502511 00369124 นาย  วนัเลิศ   พฤกษธ์าราธิกูล กฟต.1 เพชรบุรี

17504 502512 00387853 นาย  ชนกพล   วาหกกุล กฟต.1 เพชรบุรี

17505 502515 00376050 นาย  มงคล   คลาํพงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

17506 502516 00370709 นาย  พนม   ณ บางชา้ง กฟต.1 เพชรบุรี

17507 502517 00366394 นาย  ชาติชาย   หารตนักูล กฟต.1 เพชรบุรี

17508 502518 00367081 นาย  วีระชยั   บุญเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

17509 502519 00367554 นาย  ชยัณรงค ์  ประจวบสุข กฟน.3 ลพบุรี

17510 502520 00367540 นาย  ชยัวฒัน์   โสมทศัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

17511 502521 00374167 นาย  ยทุธพล   แจ่มกระจ่าง กฟต.1 เพชรบุรี

17512 502522 00367427 นาย  ธนพล   อาศยัเจา้ กฟต.1 เพชรบุรี

17513 502523 00367409 นาย  สืบศกัดิ   เกษศรี กฟต.1 เพชรบุรี

17514 502524 00370913 นาย  วรัญ ู   นาคะเวช กฟต.1 เพชรบุรี

17515 502525 00370840 นาย  จินตวฒัน์   แยม้สรวล กฟต.1 เพชรบุรี

17516 502526 00387685 นาย  อคัรพล   สวสัดี กฟต.1 เพชรบุรี

17517 502527 00370036 นาย  เอกลกัษณ์   ลาภพูล กฟต.1 เพชรบุรี

17518 502529 00367231 นาย  ปินพงศ ์  มากรักษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

17519 502530 00366885 นาย  ชชัชยั   นาคผอ่ง กฟต.1 เพชรบุรี

17520 502531 00366899 นาย  ธีรชยั   ลบถม กฟต.1 เพชรบุรี

17521 502532 00367209 นาย  สุรศกัดิ   แสงนิล กฟต.1 เพชรบุรี

17522 502533 00370763 นาย  ศิริวฒัน์   หิรัญวฒันสุข กฟต.1 เพชรบุรี

17523 502534 00370759 นาย  โสภณ   สุคาคม กฟต.1 เพชรบุรี

17524 502535 00366326 วา่ที ร.ต.  กิตติศกัดิ   กรวงษว์าล กฟต.1 เพชรบุรี

17525 502536 00366403 นาย  วชัระ   อน้สุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17526 502537 00365948 นาย  กิตติรัตน์   ชูเกลียง กฟต.3 ยะลา

17527 502538 00366376 นาย  มนตรี   พรหมประดิษฐ์ กฟต.1 เพชรบุรี

17528 502539 00370254 นาย  จกัษก์ฤษ   วชิญพงษก์ุล กฟต.1 เพชรบุรี

17529 502540 00371987 นาย  สุภฤกษ ์  มณีวรรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

17530 502541 00372460 นาย  ธญัลกัษณ์   ศรีสวา่ง กฟต.1 เพชรบุรี

17531 502542 00372456 นาย  พรนิวฒัน์   จาํเนียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17532 502543 00387667 นาย  วงศธร   ภกัดีบาํเพญ็ กฟต.1 เพชรบุรี

17533 502544 00370927 นาย  เฉลิมพล   แซ่ลิม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17534 502564 00369215 นาย  องอาจ   พึงเดช กฟก.1 อยธุยา

17535 502585 00374058 นาย  นเรศ   ศรีคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

17536 502586 00373848 นาย  ปรัชญา   เกษาพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17537 502587 00374921 นาย  เจษฎา   พึงพา กฟก.1 อยธุยา

17538 502588 00369851 นาย  อภิชาติ   อินใจดี กฟก.1 อยธุยา

17539 502589 00374567 นาย  ดิเรกฤทธิ   นาเหลก็ กฟก.1 อยธุยา

17540 502590 00369847 นาย  ธีรวฒัน์   โอษฐยมิพราย กฟก.1 อยธุยา

17541 502591 00374135 นาย  ธนเดช   ปลอดฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

17542 502592 00370290 นาย  ธเนศ   ฤกษต์รี กฟก.1 อยธุยา

17543 502593 00375468 นาย  ชนพล   หัสฎางกูล กฟก.1 อยธุยา

17544 502594 00374294 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   แสงเยน็ กฟก.1 อยธุยา

17545 502595 00374303 นาย  เจษฎา   ฤาชยั กฟก.1 อยธุยา

17546 502597 00374426 นาย  อมร   บุญยืน กฟก.1 อยธุยา

17547 502598 00370181 นาย  บณัฑิต   กิงสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

17548 502600 00375745 นาย  กวี   คาํกอง กฟก.1 อยธุยา

17549 502601 00370595 นาย  ปฐมพงษ ์  ป่าหวาย กฟน.2 พิษณุโลก

17550 502602 00374553 นาย  ศราวธุ   สมบติัเจริญ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17551 502603 00369188 นาย  ราชวุฒิ   โพธิเชิด กฟก.1 อยธุยา

17552 502604 00370436 นาย  ปณต   สุขประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

17553 502605 00369742 นาย  วรากร   พวงมาลยั กฟก.1 อยธุยา

17554 502606 00370272 นาย  จิระศกัดิ   จาํเนียรเวช กฟก.1 อยธุยา

17555 502607 00371141 นาย  จิรวฒัน์   เจริญมงคล กฟก.1 อยธุยา

17556 502608 00371137 นาย  อนุทยั   มุ่งดี กฟก.1 อยธุยา

17557 502610 00372238 นาย  ฐณิชกรณ์   ศรีไพอ่อน กฟก.1 อยธุยา

17558 502611 00371123 นาย  กิตติรัตน์   พลอยดี กฟก.1 อยธุยา

17559 502612 00380560 นาย  ปิยวตัร   ทองประเทือง กฟก.1 อยธุยา

17560 502614 00372224 นาย  ศกัดินรินทร์   จุลรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

17561 502615 00369942 นาย  ธนากรณ์   อาจบา้นสร้าง กฟก.1 อยธุยา

17562 502616 00371723 นาย  วชัรพล   แปงสี กฟก.1 อยธุยา

17563 502617 00375959 นาย  เอกสิทธิ   เขียวนอ้ย กฟก.1 อยธุยา

17564 502619 00374676 นาย  อนุรักษ ์  บริสุทธิ กฟก.1 อยธุยา

17565 502620 00370222 นาย  เชาวว์ฒัน์   ใจคง กฟก.1 อยธุยา

17566 502621 00366835 นาย  นรา   สมเสถียร กฟก.1 อยธุยา

17567 502622 00381902 นาย  สถาพร   ใจทง้ กฟก.1 อยธุยา

17568 502623 00370218 นาย  กฤษดา   ทองแกว้ กฟก.1 อยธุยา

17569 502625 00370890 นาย  ภาคภูมิ   ภูมิวิริยะ กฟก.1 อยธุยา

17570 502626 00368855 นาย  ณฐัวฒิุ   ดุเหวา่ดาํ กฟก.1 อยธุยา

17571 502627 00369097 นาย  เอกราช   แสนโคตร กฟก.1 อยธุยา

17572 502628 00367336 นาย  นพรุท   เครือกลิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17573 502629 00367281 นาย  ณรงค ์  ดีวิเศษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17574 502630 00367340 นาย  ธีรวฒัน์   พูลสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17575 502631 00367295 นาย  สมเจตน์   บุญญติัศกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17576 502632 00367304 นาย  ณฐัพล   เกลียงช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17577 502633 00367277 นาย  เอกชยั   สนัฝา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17578 502634 00367322 นาย  วรวิทย ์  สินลาลบั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17579 502635 00367318 นาย  อานนท ์  พุทธรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17580 502636 00369247 นาย  วิษณุ   พรหมรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17581 502637 00406227 นาย  ทศพล   สมสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17582 502638 00399111 นาย  จิราย ุ  นินทรกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17583 502639 00368714 นาย  ทศพร   คงจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17584 502640 00401481 นาย  ธชัพงศ ์  สุทิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17585 502641 00365552 นาย  จารุกิตติ   คงแสงชู สาํนกังานใหญ่

17586 502642 00368891 นาย  ธีระพงศ ์  วงคอ์ภยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17587 502643 00401463 นาย  ธีรยทุธ   เทพทุ่งหลวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17588 502644 00369560 นาย  ชารีฟ   กแูหม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17589 502645 00375222 นาย  พงศกร   ศรีวิเชียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17590 502646 00415214 นาย  เสนีย ์  ดุเหวา่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17591 502647 00373189 นาย  พงศพ์ฒัน์   คงทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17592 502648 00387108 นาย  อภิสิทธิ   จิตตจ์าํนงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17593 502649 00376941 นาย  อานนท ์  ทิพยศ์รีนิมิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17594 502650 00395771 นาย  วชัระพงศ ์  ทองงามดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17595 502651 00415232 นาย  วิษณุ   เกือกลูส่ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17596 502652 00378775 นาย  อามีน   รายากุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17597 502653 00366071 นาย  วฒิุชยั   เสนี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17598 502654 00366053 นาย  ชาญณรงค ์  มิตรวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17599 502655 00366067 นาย  เขมวตัน์   อินทนพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17600 502656 00366085 นาย  ศกัดิชยั   มิงเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17601 502657 00372006 นาย  จิตพงศ ์  ชาญณรงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17602 502658 00373525 นาย  พงศว์ฒิุ   บุญวงศวิ์วฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17603 502659 00371941 นาย  รณชยั   มีแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17604 502660 00371991 นาย  ณฐัวฒัน์   ใหมจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17605 502661 00377533 นาย  นพดล   นาควานิช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17606 502662 00373375 นาย  อภิรักษ ์  เทพทุ่งหลวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17607 502663 00373652 นาย  ธนากร   ทองชิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17608 502664 00373361 นาย  กิติพงศ ์  พวัพนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17609 502665 00373743 นาย  เทิดศกัดิ   ปราโมทยอ์นนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17610 502666 00372624 นาย  อนุชา   ทองชิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17611 502667 00372410 นาย  ชยัวฒัน์   คงฤกษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17612 502669 00366180 นาย  ธวชัชยั   จอ้ยร่อย กฟก.3 นครปฐม

17613 502670 00366162 นาย  สุเมธ   เคารพไทย กฟก.3 นครปฐม

17614 502671 00366176 นาย  เถลิงศกัดิ   ชุ่มเชย กฟก.3 นครปฐม

17615 502672 00366194 นาย  ชโนดม   แสงพลอยสุก กฟก.3 นครปฐม

17616 502673 00378234 นาย  สมบูรณ์   แช่มสาคร กฟก.3 นครปฐม

17617 502674 00370090 นาย  อานนท ์  ชมมะลิ กฟก.3 นครปฐม

17618 502675 00371323 นาย  ภาณุพงศ ์  บุญญสิทธิ กฟก.3 นครปฐม

17619 502676 00370468 นาย  ธนาธิป   รัตนโชติพานิช กฟก.3 นครปฐม

17620 502678 00367768 นาย  สราวธุ   ชุมนวล กฟก.3 นครปฐม

17621 502679 00367772 นาย  พจนพงษ ์  ขนุทอง กฟก.3 นครปฐม

17622 502680 00370331 นาย  ตองเดช   คูวชัระเจริญ กฟก.3 นครปฐม

17623 502681 00366730 นาย  ศิลารักษ ์  วิภา กฟฉ.1 อุดรธานี

17624 502682 00366726 นาย  สุบิน   มงคลปลืม กฟก.3 นครปฐม

17625 502683 00366744 นาย  บรรดิษฐ์   มงัคงั กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17626 502684 00365752 นาย  อุกฤษฎ ์  อุ่นศิริ กฟก.3 นครปฐม

17627 502685 00365770 นาย  กอ้งเกียรติ   หาญสมยั กฟก.3 นครปฐม

17628 502686 00368978 นาย  เขษมศกัดิ   จงไพบูลย์ กฟก.3 นครปฐม

17629 502687 00366499 นาย  ทศพล   เทียนสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

17630 502688 00371391 นาย  กฤษฎา   อู่ตะเภา กฟก.3 นครปฐม

17631 502689 00371387 นาย  ชานนท ์  คชายทุธ กฟก.3 นครปฐม

17632 502690 00371369 นาย  สมพงษ ์  บุญกลาํ กฟก.3 นครปฐม

17633 502691 00371373 นาย  วิรัชพงษ ์  สวสัดิคณา กฟก.3 นครปฐม

17634 502692 00370818 นาย  ปวิช   อินทรพรหม กฟก.3 นครปฐม

17635 502693 00370836 นาย  ณฐันนัท ์  ฟ้าสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

17636 502694 00370822 นาย  ปฐมพงษ ์  ศรวฒันา กฟก.3 นครปฐม

17637 502695 00370804 นาย  นพดล   เชืออยู่ กฟก.3 นครปฐม

17638 502696 00369079 นาย  สิทธิพร   เฟืองศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

17639 502697 00374903 นาย  ณฐัพล   สุตะภกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17640 502698 00374894 นาย  วนัฉลอง   เทียนเทศ กฟก.3 นครปฐม

17641 502699 00374808 นาย  ทศพล   สงัขท์อง กฟก.3 นครปฐม

17642 502700 00371014 วา่ที ร.ต.  อนุพล   ชมสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

17643 502701 00374230 นาย  วศิน   ทองมาก กฟก.3 นครปฐม

17644 502702 00370872 นาย  ณฐัพล   ลิมปิจกัร์ กฟก.3 นครปฐม

17645 502703 00366158 นาย  ณฐัพงษ ์  งามเหมือน กฟก.3 นครปฐม

17646 502704 00367227 นาย  เจนณรงค ์  ชมชืน กฟก.3 นครปฐม

17647 502705 00394107 นาย  พงษภ์คั   นาคเอกลกัษณ์ กฟก.3 นครปฐม

17648 502706 00371969 นาย  ธนวฒัน์   ศรีวาจา กฟก.3 นครปฐม

17649 502707 00366421 นาย  ธาํรงค ์  ศรีคาํแหง กฟก.3 นครปฐม

17650 502710 00367059 นาย  ดนยั   หาญกุล กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17651 502711 00368764 นาย  กรกต   แสนกุง กฟฉ.1 อุดรธานี

17652 502712 00367354 นาย  เกียรติศกัดิ   เอกนาม กฟฉ.1 อุดรธานี

17653 502713 00367368 นาย  อนุวฒัน์   ดาบสีพาย กฟฉ.1 อุดรธานี

17654 502714 00383013 นาย  ธนาวธุ   อินทรีย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17655 502715 00383095 นาย  หฤษฎ ์  ถูระวนั กฟฉ.1 อุดรธานี

17656 502716 00374121 นาย  วิทวทัน์   เมาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

17657 502717 00369465 นาย  อภิเดช   หลา้สา กฟฉ.1 อุดรธานี

17658 502718 00367477 นาย  ศรานนท ์  เสริฐสูงเนิน กฟฉ.1 อุดรธานี

17659 502719 00367372 นาย  เสกสรร   ดีวนัชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

17660 502720 00378307 นาย  ยทุธศกัดิ   เลิศพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17661 502722 00381316 นาย  ปรัชญา   นาคหฤทยั กฟฉ.1 อุดรธานี

17662 502723 00377474 นาย  วีระพล   ธงชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

17663 502724 00369015 นาย  โชคอนนัต ์  ชิณวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17664 502725 00373866 นาย  ชินดนยั   บุณยแต่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

17665 502726 00388031 นาย  นทัธพงศ ์  เลิศจะบก กฟฉ.1 อุดรธานี

17666 502727 00382621 นาย  วิษุวติั   แสนเหวิม กฟฉ.1 อุดรธานี

17667 502728 00377410 นาย  ศตวรรษ   โพธินาม กฟฉ.1 อุดรธานี

17668 502729 00441861 นาย  กนก   บุญศรีภิรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17669 502730 00377438 นาย  กริช   อิศรานุวฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17670 502731 00366976 นาย  กฤษเมธ   ถินดวงจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

17671 502732 00366544 นาย  ทชัชะพงศ ์  ลาภเจริญวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

17672 502733 00373793 น.ส.  วิชชา   พริงพฒันพงษ์ กฟก.3 นครปฐม

17673 502734 00368419 น.ส.  จิรพรรณ   จินดาวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

17674 502735 00384641 นาย  ภาคภูมิ   สืบแสนกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

17675 502736 00370377 นาย  ทศวรรษ   มงัคละคีรี กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17676 502737 00379503 นาย  ศิวกร   สิงห์ชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

17677 502738 00367536 นาย  ทศพร   คงวนัดี กฟฉ.1 อุดรธานี

17678 502739 00384637 นาย  ธีรพงษ ์  จกัรไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

17679 502740 00370854 นาย  ณฐักิตติ   หลงกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

17680 502741 00367463 นาย  อนุวตัร   ศรีหริง กฟฉ.1 อุดรธานี

17681 502742 00370868 นาย  ศุภชยั   ต่ายทรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17682 502743 00383009 นาย  นาํชยั   บุญสิงห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17683 502744 00370018 นาย  ชาํนาญ   สิริธรรมโม กฟฉ.1 อุดรธานี

17684 502745 00374735 นาย  มนตรี   ทองศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

17685 502746 00370672 นาย  ณรงคศ์กัดิ   จนัทร์บุตรสา กฟฉ.1 อุดรธานี

17686 502747 00400580 วา่ที ร.ต.  กฤษฎา   อินทร์สาํราญ กฟฉ.1 อุดรธานี

17687 502748 00370668 นาย  วยัวฒัน์   คาํวงั กฟฉ.1 อุดรธานี

17688 502749 00371200 นาย  ฉตัรชยั   อินทรักษา กฟฉ.1 อุดรธานี

17689 502750 00369342 นาย  อธิวฒัน์   สารีโส กฟฉ.1 อุดรธานี

17690 502751 00379494 นาย  ณฐัพงษ ์  นาคหฤทยั กฟฉ.1 อุดรธานี

17691 502753 00373561 นาย  ธนวฒัน์   คืนดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17692 502755 00365407 นาย  ไทยคม   ตนัรัตนกุล กฟน.1 เชียงใหม่

17693 502756 00372638 นาย  ภานิตย ์  จิดเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

17694 502757 00373402 นาย  เจนณรงค ์  สกุลญาติ กฟก.2 ชลบุรี

17695 502758 00385524 นาย  ชุณหกร   โอวาท กฟก.2 ชลบุรี

17696 502759 00399084 นาย  จิรวนิ   จิราทรัพยพ์าณิช กฟก.2 ชลบุรี

17697 502760 00371632 นาย  กฤษณะ   ธรรมประทีป กฟก.2 ชลบุรี

17698 502761 00410305 นาย  ธาม   อะโข กฟก.2 ชลบุรี

17699 502762 00391545 นาย  ณรงเดช   ระลึกชอบ กฟก.2 ชลบุรี

17700 502763 00368637 นาย  กิตติพงษ ์  นาคง กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17701 502764 00368655 นาย  ภทัรภณ   กองจินดา กฟก.2 ชลบุรี

17702 502765 00368641 นาย  ภาณุพงศ ์  ประชุมชน กฟก.2 ชลบุรี

17703 502766 00370086 นาย  พศวตัร   นาคสินธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

17704 502767 00370072 นาย  ทรงพล   มานิมิตร กฟก.2 ชลบุรี

17705 502768 00373420 นาย  คมัภีร์   รุ่งวิริยพงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

17706 502769 00373139 นาย  ณฐัวฒิุ   รัตนะ กฟก.2 ชลบุรี

17707 502770 00406568 นาย  สมเกียรติ   บุนนาค กฟก.2 ชลบุรี

17708 502771 00435636 นาย  กรกต   ทองประทุม กฟก.2 ชลบุรี

17709 502772 00372365 นาย  เจตตนิ์วฒัน์   ภูสมหมาย กฟก.2 ชลบุรี

17710 502773 00372397 นาย  พินยั   อยูสุ่ข กฟก.2 ชลบุรี

17711 502774 00374117 นาย  ศิริโชติ   แวววงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

17712 502775 00393892 นาย  ศุภเรศ   ศรีคชา กฟก.2 ชลบุรี

17713 502776 00371173 นาย  อนิรุทธิ   อานามนารถ กฟก.2 ชลบุรี

17714 502777 00371155 นาย  ณฐัวฒิุ   บาํรุงมิตร กฟก.2 ชลบุรี

17715 502778 00371169 นาย  ธนิต   เหมสุรีย์ กฟก.2 ชลบุรี

17716 502779 00372438 นาย  กิตติ   บรรจง กฟก.2 ชลบุรี

17717 502780 00372888 นาย  เกริกฤทธิ   คาํเมา้ กฟก.2 ชลบุรี

17718 502781 00373634 นาย  กฤษกร   สาคร กฟก.2 ชลบุรี

17719 502782 00370040 นาย  ชิชยนนท ์  แพทยพ์ิทกัษ์ กฟก.2 ชลบุรี

17720 502783 00391286 นาย  วนัชนะ   เป็นฮะซนั กฟก.2 ชลบุรี

17721 502785 00388740 นาย  ชาติชาย   อมัพวนั กฟก.2 ชลบุรี

17722 502786 00383477 นาย  ราเชนทร์   ซา้ยเกลียง กฟก.2 ชลบุรี

17723 502787 00375068 นาย  อนุรักษ ์  แสนเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

17724 502788 00383481 นาย  เจษฎา   วงศรั์กษ์ กฟก.2 ชลบุรี

17725 502789 00387144 นาย  จิรพนัธุ์   วิทยาดิลก กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17726 502790 00376682 นาย  สิริวฒัน์   ถนอมศกัดิชยั กฟก.2 ชลบุรี

17727 502791 00376678 นาย  คฤชา   กลางประพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

17728 502792 00376696 นาย  ชาญณรงค ์  ฉาํฉวย กฟก.2 ชลบุรี

17729 502793 00376664 นาย  ปัญญณฐั   โรจนะ กฟก.2 ชลบุรี

17730 502794 00376541 นาย  รังษี   โคตะดี กฟก.2 ชลบุรี

17731 502795 00367663 นาย  ธนกร   นาเมืองรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17732 502797 00372783 นาย  ศราวธุ   ใจลงักา กฟน.1 เชียงใหม่

17733 502798 00368782 นาง  พิมพช์นก   ตงัคณานุสรณ์ สาํนกังานใหญ่

17734 502799 00367190 นาง  วชัรียา   ศกัดิประภากร สาํนกังานใหญ่

17735 502800 00371505 น.ส.  กมลวรรณ   วงศด์ว้ง สาํนกังานใหญ่

17736 502801 00366803 นาย  ภูริณฐั   จนัทรักษา สาํนกังานใหญ่

17737 502802 00366221 น.ส.  ภสัสร   ทุ่งกลาง สาํนกังานใหญ่

17738 502803 00367631 น.ส.  ณิชาภทัร   นนัทรัตน์เสรี สาํนกังานใหญ่

17739 502804 00378943 นาย  ยรุนนัท ์  โสมขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

17740 502805 00382908 นาย  ประนาทเวท   ลิมสมบูรณ์ สาํนกังานใหญ่

17741 502806 00372147 นาย  ธนิสร   สายสีนวล กฟก.2 ชลบุรี

17742 502807 00379444 นาย  ศิระพงษ ์  ธรรมรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

17743 502808 00374185 นาย  พีช   สุขวิจิตร กฟก.3 นครปฐม

17744 502809 00393224 นาย  ณฐัชา   ยอดยงิ กฟน.1 เชียงใหม่

17745 502810 00367154 น.ส.  จิณณพตัฒ ์  ไมตรีจิตต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17746 502811 00367095 นาย  ศรัณย ์  เกียรติโชควิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

17747 502812 00367186 น.ส.  นิภาพร   สิงห์มณีสกุลชยั สาํนกังานใหญ่

17748 502813 00368691 นาย  พร้อมชยั   ชมเพญ็ สาํนกังานใหญ่

17749 502814 00367972 น.ส.  สุรัตนา   ภู่เจริญ สาํนกังานใหญ่

17750 502816 00372183 นาย  ไรวินท ์  ศรีสมัฤทธิ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17751 502818 00372038 นาย  จตุพชัร   คะระออม กฟน.2 พิษณุโลก

17752 502819 00426530 นาย  ปิยณฐั   พวัอุดมเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

17753 502827 00374412 นาย  เมษา   ดวงอุประ สาํนกังานใหญ่

17754 502828 00373557 นาย  วราพงษ ์  ปิยะสิริเชาวน์ กฟน.2 พิษณุโลก

17755 502830 00374812 น.ส.  ธราทิพย ์  โลมโคกสูง กฟก.2 ชลบุรี

17756 502831 00369974 นาย  นิทศัน์   สุวิชากร กฟก.1 อยธุยา

17757 502832 00372210 นาย  พาฤกษ ์  พวงบานเยน็ กฟก.1 อยธุยา

17758 502834 00382271 นาย  พงศศิ์ริ   แสงสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

17759 502835 00368087 นาย  จกัรกฤษณ์   จิรประเสริฐวงศ์ สาํนกังานใหญ่

17760 502836 00368019 นาย  อิทธิเดช   ภู่นนัทพงษ์ สาํนกังานใหญ่

17761 502837 00368528 นาย  วรวิช   กมุภคาม สาํนกังานใหญ่

17762 502838 00371414 นาย  พลวฒัน์   แป้นแกว้ สาํนกังานใหญ่

17763 502839 00420116 นาย  ชานนท ์  อมรกุล สาํนกังานใหญ่

17764 502840 00367013 น.ส.  ชนากมล   ปันเพช็ร สาํนกังานใหญ่

17765 502841 00371050 นาย  เอกจิต   เก่งนาํชยัตระกลู สาํนกังานใหญ่

17766 502842 00369801 นาย  อภิโชค   ขนัติสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

17767 502843 00391359 นาย  อภิสิทธิ   จาดเชย สาํนกังานใหญ่

17768 502844 00367968 น.ส.  มุขรินทร์   กิจสุภาพ กฟฉ.1 อุดรธานี

17769 502845 00368623 น.ส.  ภาวิณี   ศรีทะวงษ์ สาํนกังานใหญ่

17770 502847 00396440 นาย  ศิวกร   สุขะตุงคะ สาํนกังานใหญ่

17771 502848 00368837 น.ส.  วิภาวี   สองเมือง สาํนกังานใหญ่

17772 502850 00368687 นาย  ภทัรพล   กมลสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

17773 502852 00370440 น.ส.  ธญัพิชชา   ตรงต่อกิจ สาํนกังานใหญ่

17774 502854 00374753 นาย  อุทิศ   เกริกขจาย สาํนกังานใหญ่

17775 502855 00370527 น.ส.  คณิศร   โภคสวสัดิ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17776 502856 00397282 นาย  พรภทัร์   ลิมปะพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

17777 502857 00367936 นาย  ณฐัพงษ ์  ผดุงพฒันพงษ์ สาํนกังานใหญ่

17778 502858 00367704 นาย  ชนญั ู   โลหะบริสุทธิ สาํนกังานใหญ่

17779 502859 00367722 นาย  อชัฌา   คนัธา สาํนกังานใหญ่

17780 502860 00366849 นาง  กาญจนา   ราชเสนา สาํนกังานใหญ่

17781 502861 00369774 น.ส.  อาภรณ์   จารุอคัระ กฟน.1 เชียงใหม่

17782 502863 00372806 นาย  ธีรัช   การินทร์ตา กฟน.1 เชียงใหม่

17783 502864 00370145 นาย  กีรฉตัร   ตนัตราพล กฟน.1 เชียงใหม่

17784 502866 00368982 นาย  เจษฎา   กนัธิยะวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

17785 502867 00391927 น.ส.  นนัทนา   บณัฑิตเอกตระกูล กฟน.1 เชียงใหม่

17786 502868 00370127 น.ส.  จุฬาลกัษณ์   เพญ็ธง กฟน.1 เชียงใหม่

17787 502869 00374462 น.ส.  ปินเพชร   รัตนวิฑูรย์ กฟน.1 เชียงใหม่

17788 502870 00372379 น.ส.  วริศรา   มะโนคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

17789 502871 00370781 นาย  เอกอนุวฒัน์   ศรีละเกศ กฟต.3 ยะลา

17790 502872 00384855 นาย  เอกพงศ ์  คงสวสัดิ กฟต.3 ยะลา

17791 502873 00375822 น.ส.  พนิชา   พรสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

17792 502874 00379458 น.ส.  ธีรา   อนนัตเสถ กฟต.3 ยะลา

17793 502875 00371305 น.ส.  กนกวรรณ   จากถิน กฟต.3 ยะลา

17794 502876 00368578 นาย  กฤตชยั   กนกเสถียรวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

17795 502877 00368582 นาย  ปริญญา   ศรีสะอาด กฟน.3 ลพบุรี

17796 502878 00368950 นาง  ศศิรทยั   ชนไพโรจน์ กฟน.3 ลพบุรี

17797 502879 00369647 น.ส.  สุฑิตา   ปินแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

17798 502880 00369829 นาย  อภิชาติ   กิมเกิด กฟน.3 ลพบุรี

17799 502881 00368823 นาย  พนัธกานต ์  ศรีสุระ กฟน.3 ลพบุรี

17800 502882 00368819 น.ส.  สุพณัณดา   มาลีหอม กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17801 502884 00371555 น.ส.  วิภาดา   ศิรินพกุล สาํนกังานใหญ่

17802 502886 00368182 น.ส.  สมประสงค ์  หอมนาน สาํนกังานใหญ่

17803 502887 00367736 นาย  สุทธิชยั   เรืองประภาวฒิุ สาํนกังานใหญ่

17804 502888 00368996 นาย  ศกัดิสิทธิ   สุขชยัศรี สาํนกังานใหญ่

17805 502889 00368091 น.ส.  ศศิน   วิรัตน์เกษม สาํนกังานใหญ่

17806 502890 00367445 นาย  ธนิต   จนัทร์รักษา สาํนกังานใหญ่

17807 502891 00368205 น.ส.  ศศิเพญ็   แพทยพ์งศ์ สาํนกังานใหญ่

17808 502892 00368869 นาย  ศิรวชิญ ์  เรืองศรี สาํนกังานใหญ่

17809 502893 00368455 น.ส.  ชลลดา   กายาสมบูรณ์ สาํนกังานใหญ่

17810 502894 00368914 นาย  พศนน   สตัพงศพ์นัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

17811 502895 00429683 นาย  กนัต ์  อึงรัตนากร สาํนกังานใหญ่

17812 502896 00384346 นาย  ภานุพงศ ์  จุลานุพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

17813 502897 00379280 นาย  ณฐัพล   คะบุศย์ กฟต.1 เพชรบุรี

17814 502898 00372129 นาย  ไชยนนัท ์  ธีรวิโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

17815 502899 00420261 นาย  ธนากร   ชุ่มกมล กฟต.1 เพชรบุรี

17816 502900 00368332 น.ส.  ศุภณิตา   ยวุจิตติ สาํนกังานใหญ่

17817 502902 00436987 นาย  จตุรภทัร   เสือทรงศีล กฟก.1 อยธุยา

17818 502903 00375377 นาย  วรชาติ   ป้อมสุข กฟก.1 อยธุยา

17819 502904 00369960 น.ส.  อภนัตรี   ภูตามี กฟก.1 อยธุยา

17820 502905 00370404 น.ส.  ธารารัตน์   ทบัเสือ กฟก.1 อยธุยา

17821 502906 00372088 นาย  ศุรวีร์   บุญถาวร กฟก.1 อยธุยา

17822 502907 00370745 นาย  พฤกษาพนัธ์ุ   มานวกุล สาํนกังานใหญ่

17823 502908 00374799 นาย  กฤษณ์   ศรีแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17824 502909 00371800 นาย  ภานุกร   ศรีพวาทกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

17825 502910 00375418 น.ส.  ศุภลกัษณ์   แสนตนั กฟฉ.1 อุดรธานี
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17826 502911 00371828 นาย  ณฐัพงษ ์  เฮ่ประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

17827 502912 00371814 น.ส.  สุมินตรา   กมุขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

17828 502913 00382617 นาง  ทิพพิมล   สุรภพพิศิษฐ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17829 502915 00368219 น.ส.  ณฏัฐนุช   บุญประกอบ สาํนกังานใหญ่

17830 502916 00373870 นาย  อิศเรศ   เลิศอิสราลกัษณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17831 502917 00370640 นาย  ชุณหพงศ ์  เพียรชนะ กฟฉ.1 อุดรธานี

17832 502918 00373343 นาย  วินิต   ขนุศรีวิชยั กฟก.1 อยธุยา

17833 502919 00368178 นาย  รฐนนท ์  โฉมทอง สาํนกังานใหญ่

17834 502920 00370931 นาย  อรรถพล   ทองโปร่ง กฟต.1 เพชรบุรี

17835 502921 00371214 นาย  ธนัวา   มูลมาก กฟต.1 เพชรบุรี

17836 502922 00370909 น.ส.  สุกญัญา   เพชรไวกูณฐ์ กฟต.1 เพชรบุรี

17837 502923 00368728 นาย  สุรสิทธิ   หมอตาํบล สาํนกังานใหญ่

17838 502924 00369138 นาย  อภิวฒัน์   หุ่นเก่า กฟต.1 เพชรบุรี

17839 502925 00413694 นาย  อนุวฒัน์   ตุม้แกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

17840 502926 00367740 นาย  วนันพ   คณานุสรณ์ สาํนกังานใหญ่

17841 502927 00371682 นาย  เชษฐา   ตงัโชติมากุล สาํนกังานใหญ่

17842 502928 00369201 นาย  ธนวฒัน์   แยม้ดี สาํนกังานใหญ่

17843 502930 00374767 น.ส.  พีรยา   พชัรกีรติกุล สาํนกังานใหญ่

17844 502933 00369479 นาย  สมเกียรติ   เตชะปฐมานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17845 502934 00370363 นาย  ธนวฒิุ   ดีทองแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17846 502935 00367140 นาย  ธนพงศ ์  บุรณรัตนวิจิตร สาํนกังานใหญ่

17847 502937 00379353 นาย  กฤตภาส   จรัสแสงวฒันา กฟต.3 ยะลา

17848 502940 00377347 น.ส.  ณฐัพร   นิยมยาตรา กฟต.3 ยะลา

17849 502941 00375486 น.ส.  สุพิชฌาย ์  ประเสริฐศรี กฟต.3 ยะลา

17850 502942 00377038 น.ส.  งามจิต   หน่ายทุกข์ สาํนกังานใหญ่
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17851 502943 00375240 น.ส.  พาดีละห์   หะยอูีเซ็ง กฟต.3 ยะลา

17852 502944 00383772 น.ส.  ฮายาตี   ตอเฮ กฟต.3 ยะลา

17853 502945 00371355 นาย  สนัติภาพ   ดงัถวิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

17854 502946 00372715 นาง  องัคณา   ชูช่วย กฟต.3 ยะลา

17855 502947 00415814 นาย  บณัฑูร   แน่นหนา กฟก.2 ชลบุรี

17856 502948 00368887 น.ส.  ขนิษฐา   กลุเรืองทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17857 502949 00379030 นาย  เฉลิมลาภ   พลเยยีม กฟต.3 ยะลา

17858 502950 00403560 นาย  ณฐัพงศ ์  สุวรรณโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17859 502951 00395199 นาย  ธนชาต   ณฐัขจรกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17860 502952 00372779 น.ส.  นวลอนงค ์  แกว้สายทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17861 502953 00390921 นาย  ณฐัวฒิุ   วิระรังษิยากรณ์ กฟก.1 อยธุยา

17862 502955 00369265 น.ส.  ณหทยั   ปวนะฤทธิ สาํนกังานใหญ่

17863 502956 00373307 นาย  ธนพงศ ์  ไชยบุรุษ สาํนกังานใหญ่

17864 502957 00369883 นาย  ชาคริต   ไชยวฒิุเทพารักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17865 502958 00371028 นาง  วลัยา   ขวญัเจริญศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

17866 502959 00367681 นาง  รัตติยา   โคตะเป กฟฉ.1 อุดรธานี

17867 502960 00377288 น.ส.  จุฑามาศ   วงศน์วรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17868 502961 00372256 นาย  จตุรงค ์  จิตตค์า้ กฟก.1 อยธุยา

17869 502962 00370109 นาย  ณฐัวฒัน์   โรงกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

17870 502963 00369192 น.ส.  อิสรีย ์  ทรัพยส์มบติั กฟก.1 อยธุยา

17871 502964 00372606 น.ส.  วรารัตน์   วอ่งปรัชญา กฟฉ.3 นครราชสีมา

17872 502965 00371096 น.ส.  สุกญัญา   เสนาราช กฟฉ.1 อุดรธานี

17873 502966 00371519 นาย  จิราย ุ  จกัรชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

17874 502967 00368946 นาง  อนนัตพร   สุดวิไล กฟฉ.1 อุดรธานี

17875 502968 00392632 น.ส.  พชัราภรณ์   ผอ่งสนาม กฟฉ.1 อุดรธานี
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17876 502969 00371919 น.ส.  ศศิวิมล   รักชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

17877 502970 00369447 น.ส.  กนกวรรณ   ชืนปรีชา กฟฉ.1 อุดรธานี

17878 502971 00437442 น.ส.  ณริกา   รัตนกุล กฟน.1 เชียงใหม่

17879 502973 00368550 น.ส.  ฐานนัทญ์า   แสงส่อง กฟฉ.1 อุดรธานี

17880 502974 00367695 น.ส.  ธมนภทัร   ติยะบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

17881 502975 00425025 นาย  ศรัณย ์  ไชโยราษฎร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

17882 502978 00374094 นาย  ธนากร   ศรีอิทยาวิทย์ กฟก.2 ชลบุรี

17883 502979 00372765 นาย  อิทธิพล   อุดมกิจไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

17884 502980 00372060 นาย  อรรฐนนัต ์  บวัสงค์ กฟก.3 นครปฐม

17885 502981 00369542 นาย  คณปตฤณ   คาํแกว้ กฟก.3 นครปฐม

17886 502982 00374399 นาง  ภสัสร   โพธิศรี กฟก.3 นครปฐม

17887 502983 00370345 น.ส.  องัคณา   รุ่งแจง้ กฟก.3 นครปฐม

17888 502984 00392246 น.ส.  ภสัราภรณ์   ตนัติวงศโ์กวิท กฟก.3 นครปฐม

17889 502985 00385942 น.ส.  จารีรัตน์   รัตนบุญ กฟก.3 นครปฐม

17890 502986 00393183 นาย  กฤษฎา   พนาธิศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

17891 502987 00402823 น.ส.  วิลาสินี   ตลบัทอง กฟก.2 ชลบุรี

17892 502988 00371937 นาย  ปรีดี   กิจศิริกลุ กฟก.2 ชลบุรี

17893 502989 00371878 นาย  ธีรวฒัน์   หุ่นทอง กฟก.2 ชลบุรี

17894 502990 00371282 นาย  ปิยฉตัร   เรืองสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

17895 502991 00372165 น.ส.  อญัชลี   พนัธ์สนิท กฟก.2 ชลบุรี

17896 502992 00373575 น.ส.  วิลาศิณี   นาคจู กฟก.2 ชลบุรี

17897 502993 00411301 น.ส.  สนัตฤ์ทยั   กฤตยธ์ญัญรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

17898 502995 00373484 นาย  ธนวรรธน์   พินิจการ กฟก.2 ชลบุรี

17899 502996 00438648 นาย  ณฐัวจัณ์   ธีระกาํจาย กฟก.2 ชลบุรี

17900 502997 00371882 นาย  อาทิตย ์  กิจจา สาํนกังานใหญ่
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17901 502999 00374476 นาย  วิศุทธิ   แก่นทองเจริญ กฟก.3 นครปฐม

17902 503000 00372315 น.ส.  ธญัลกัษณ์   วฒันกูล กฟก.2 ชลบุรี

17903 503003 00372042 น.ส.  วนัวิสา   เฉลิม กฟก.2 ชลบุรี

17904 503004 00370268 นาย  กอบโชค   ศิริสาคร กฟก.2 ชลบุรี

17905 503005 00374153 นาย  ภูริเชษฐ์   เกษจินดา กฟฉ.1 อุดรธานี

17906 503006 00376391 นาย  ธีระพล   เอมโอษฐ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17907 503007 00382376 นาย  วิษณุกร   กลางเฉวียง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17908 503008 00371400 น.ส.  เบญจมาภรณ์   พวงมะลิ กฟต.1 เพชรบุรี

17909 503009 00373157 นาย  ณรงคศ์กัดิ   สายตรี สาํนกังานใหญ่

17910 503010 00371046 นาย  บูรพา   หาญยทุธ กฟน.3 ลพบุรี

17911 503011 00375909 นาย  ปิยะณฐั   มาประสพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17912 503012 00379076 นาย  ธีรสุวฒัน์   สจัจขรกิตติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17913 503013 00367990 นาย  กิตติคุณ   นาคเสโน กฟน.3 ลพบุรี

17914 503014 00368005 นาย  นิติพฒัน์   จนัทร กฟน.3 ลพบุรี

17915 503016 00382867 นาย  คมสนั   สวา่งเรือง กฟน.3 ลพบุรี

17916 503017 00403788 นาย  กฤษติณ   ดาวอรุณเกียรติ กฟก.3 นครปฐม

17917 503018 00372688 นาย  ภคพล   ชูวงศเ์ลิศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17918 503020 00384655 นาย  ปัฐพล   บวัทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

17919 503021 00413294 นาย  กริชเพชร   แกง้ทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

17920 503022 00369710 นาย  ชชัวาลย ์  ฟ้าสวา่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17921 503024 00374367 น.ส.  ศิราภรณ์   ภาณุมาศภิญโญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17922 503025 00379644 นาย  อรรถพล   สุตนัตงัใจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17923 503026 00390030 นาย  วีระวฒัน์   อนุพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

17924 503027 00369429 นาย  ฤทธิชยั   ไกรสิทธิ สาํนกังานใหญ่

17925 503028 00369833 นาย  ภราดร   หนูโดด สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

17926 503029 00369988 นาย  ปัญญากร   เหลียมประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

17927 503030 00370163 นาย  ภาคภูมิ   พึงชืน สาํนกังานใหญ่

17928 503031 00370545 นาย  ชนญั ู   จตุรงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17929 503032 00370563 นาย  พรลภสั   อุทยัรัตน์ สาํนกังานใหญ่

17930 503033 00370395 นาย  จิรวฒัน์   บุญเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

17931 503034 00396109 นาย  กฤติน   เสือบวั สาํนกังานใหญ่

17932 503035 00369110 นาย  ภคพงษ ์  ธรรมวีระพงษ์ สาํนกังานใหญ่

17933 503036 00369924 นาย  ปัทม ์  ธญัลกัษณ์ชยักลุ สาํนกังานใหญ่

17934 503037 00372333 นาย  พฒั   ทองเพญ็กุล กฟต.1 เพชรบุรี

17935 503038 00373048 นาย  อภิชาติ   หุ่นดี กฟก.1 อยธุยา

17936 503039 00429629 นาย  ณฐักาญจน์   จยัวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17937 503041 00370313 นาย  จกัรพนัธ์   บุญเตม็ สาํนกังานใหญ่

17938 503042 00372583 นาย  คณาพจน์   ลงักา สาํนกังานใหญ่

17939 503043 00375913 นาย  กฤตณฐั   อนัสมบติั สาํนกังานใหญ่

17940 503044 00370309 น.ส.  สุพตัรา   บุญเจริญบวัทอง สาํนกังานใหญ่

17941 503045 00414945 น.ส.  จุฑามาศ   คงเพง็ สาํนกังานใหญ่

17942 503046 00370381 น.ส.  ชณมนิ์ภา   รัศมี สาํนกังานใหญ่

17943 503047 00371850 นาย  กฤตเมธ   อุดมสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

17944 503048 00371032 นาย  นริศ   แสงมณี สาํนกังานใหญ่

17945 503049 00371646 นาย  วิธวฒัน์   สุขเกษม สาํนกังานใหญ่

17946 503050 00370559 นาย  พงศสิ์ทธิ   มาเอียม สาํนกังานใหญ่

17947 503051 00370327 นาย  วนัชยั   ทรัพยม์าก สาํนกังานใหญ่

17948 503052 00369897 นาย  ณฐัษกรณ์   ชาญเฉลิมวรนนัท์ สาํนกังานใหญ่

17949 503053 00370422 นาย  พงศธร   ตนัพงษ์ สาํนกังานใหญ่

17950 503054 00370513 นาย  ณฐัพงษ ์  อ่องทิพย์ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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17951 503055 00370418 นาย  เจษฎา   คงดี สาํนกังานใหญ่

17952 503056 00370686 นาย  กิตติศกัดิ   คลา้ยสิงห์ สาํนกังานใหญ่

17953 503057 00370486 นาย  ปริญญา   พุทธโส สาํนกังานใหญ่

17954 503058 00370604 นาย  ศรุต   คาํแกว้ สาํนกังานใหญ่

17955 503059 00376705 นาย  ธนนัพงศ ์  ทองธรรมชาติ สาํนกังานใหญ่

17956 503060 00374430 นาย  คงลกัษณ์   คาํเจียก สาํนกังานใหญ่

17957 503061 00370777 นาย  ทศพร   เจริญจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

17958 503062 00368778 น.ส.  นนทกร   จีนสงวน สาํนกังานใหญ่

17959 503063 00404570 วา่ที ร.ต.  อรรคพล   บวัจกัร์ สาํนกังานใหญ่

17960 503065 00385083 นาย  กาํธรพล   รักแกว้ กฟต.3 ยะลา

17961 503066 00374171 นาย  คมฤทธิ   แกว้จนัทร์ฤทธิ กฟต.3 ยะลา

17962 503067 00424388 นาย  จิระพงศ ์  คาํแกว้ กฟต.3 ยะลา

17963 503068 00409734 นาย  จิระวุฒิ   คาํมา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

17964 503069 00390185 นาย  เจิมศกัดิ   ชุมนุม กฟต.3 ยะลา

17965 503070 00377674 นาย  ธีรพฒัน์   โกสยัยะ กฟต.3 ยะลา

17966 503071 00424447 นาย  ธีรวฒัน์   ชินจิรภทัร กฟต.3 ยะลา

17967 503072 00374280 นาย  นุสนธิ   เนียมสกุล กฟต.3 ยะลา

17968 503073 00371705 นาย  บณัฑิต   แกว้มูณี กฟต.3 ยะลา

17969 503074 00383572 นาย  ปาลิต   สงัขวิ์สุทธิ กฟต.3 ยะลา

17970 503075 00424451 นาย  พงษศ์กัดิ   แซ่เฮ่ง กฟต.3 ยะลา

17971 503076 00375236 นาย  พรเทพ   ชุมขาว กฟต.3 ยะลา

17972 503077 00408233 นาย  ฟานดี   บาสอลอ กฟต.3 ยะลา

17973 503078 00411579 นาย  ภราดร   ฮ่องสกุล กฟต.3 ยะลา

17974 503079 00374549 วา่ที ร.ต.  ภานุวฒัน์   สุขสวสัดิ กฟต.3 ยะลา

17975 503081 00408229 นาย  เวชน์ฐามล   สุธาพงศอ์มร กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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17976 503082 00371719 นาย  สรายทุธ   แกว้ประดบั กฟต.3 ยะลา

17977 503083 00390503 นาย  สนัติ   แซ่ลิม กฟต.3 ยะลา

17978 503085 00411597 นาย  อิทธิพล   เหลม็หดั กฟต.3 ยะลา

17979 503086 00393038 นาย  อุสมาน   บือโต กฟต.3 ยะลา

17980 503087 00410682 นาย  เอนกพงศ ์  บุญศิริ กฟต.3 ยะลา

17981 503089 00377688 นาย  รัฐวิชญ ์  มีแตม้ กฟต.3 ยะลา

17982 503090 00377929 นาย  คงฤทธิ   ไพเราะ กฟก.1 อยธุยา

17983 503091 00415955 น.ส.  ปิยมาลย ์  สงัขะชาติ กฟต.3 ยะลา

17984 503092 00390717 น.ส.  รัตนภรณ์   แกว้ดี กฟต.3 ยะลา

17985 503093 00373498 นาย  ชาญวทิย ์  วรรณประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

17986 503094 00384269 นาย  สุรศกัดิ   โชตินิกร กฟฉ.3 นครราชสีมา

17987 503095 00375018 นาย  ภูษิต   ปินโพธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17988 503096 00374408 นาย  อนุวฒัน์   หวงัมวนกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

17989 503097 00389964 นาย  กูช้ยั   แต่งพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17990 503099 00372533 นาย  จิระศกัดิ   สวสัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

17991 503100 00377206 นาย  ทศพร   ศรีจนัต์ กฟก.1 อยธุยา

17992 503101 00372674 นาย  เฉลิมรัชต ์  สุวฒันวนิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

17993 503102 00373602 นาย  ชูเกียรติ   เชือกโคกกรวด กฟฉ.3 นครราชสีมา

17994 503103 00372547 นาย  ธีรพล   ขรุะสะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

17995 503104 00374503 นาย  นครินทร์   ครองกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

17996 503105 00373711 นาย  ประสบโชค   ไทยภกัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

17997 503106 00396195 นาย  พงศศ์กัดิ   กงพลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

17998 503107 00376000 นาย  พชรภณ   สนทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

17999 503108 00372901 นาย  พลพจน์   จนัทร์คาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18000 503110 00372660 นาย  ภาวิน   หวงัสกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา
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18001 503111 00371450 นาย  เอกภพ   เกรียบกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

18002 503112 00381598 นาย  รชฏ   สนทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

18003 503113 00372347 นาย  สมัพนัธ์   เจริญทนงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

18004 503114 00379844 นาย  หิรัญ   ทองนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

18005 503115 00373448 นาย  ธวชั   แสงเดือน กฟก.1 อยธุยา

18006 503116 00371923 นาย  ธีระพงษ ์  เพิมทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

18007 503117 00376446 นาย  อรรถวิทย ์  ประทุมรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18008 503118 00383059 นาย  ประทีป   อุดรรุ่ง กฟก.1 อยธุยา

18009 503119 00383718 นาย  อารัมภ ์  เงินนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

18010 503120 00374535 นาย  อุเทน   ทูโคกกรวด กฟฉ.3 นครราชสีมา

18011 503121 00382467 น.ส.  กาญจนา   กลา้หาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18012 503122 00374226 นาย  เพชรนอ้ย   ทองชนัรุก กฟก.1 อยธุยา

18013 503123 00399993 น.ส.  นจัรินทร์   ลอยสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

18014 503124 00374599 น.ส.  ภกัจิรามาศ   พลสวา่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

18015 503125 00385124 นาย  นิรันดร์   วิชยัแสน กฟน.1 เชียงใหม่

18016 503126 00375581 นาย  ณฐัวฒิุ   ไชยวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

18017 503127 00382453 นาย  ทรงวฒิุ   ใจดี กฟน.1 เชียงใหม่

18018 503128 00384005 นาย  บรรพต   กณุาตี กฟน.1 เชียงใหม่

18019 503129 00373466 นาย  ภทัร์ธนตัถ ์  เตชรัชตพ์สุ กฟก.1 อยธุยา

18020 503130 00380429 นาย  ปฐมพร   เมฆสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

18021 503131 00372501 นาย  พลวฒัน์   ทาระศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

18022 503132 00373252 นาย  วรายทุธ   สงเคราะห์ กฟน.1 เชียงใหม่

18023 503133 00373066 นาย  สุรัตน์   กิวคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

18024 503134 00376432 นาย  อดิศร   อุ่นใจ กฟน.1 เชียงใหม่

18025 503135 00374521 น.ส.  อนญัญา   ฟูแสง กฟน.1 เชียงใหม่
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18026 503136 00375440 นาย  อชัฌา   พุทริยาวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

18027 503137 00373434 นาย  อาํนาจ   เทียมเมฆา กฟน.1 เชียงใหม่

18028 503138 00375204 นาย  เอกชนะ   คาน กฟน.1 เชียงใหม่

18029 503139 00372179 นาง  พิมพพิ์ชชา   กฤษฏิรตะธนาวฒิุ กฟน.1 เชียงใหม่

18030 503140 00374371 น.ส.  จินตนา   ทาระศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

18031 503141 00415000 น.ส.  ดลพร   วิริยะตระกูลธร กฟน.1 เชียงใหม่

18032 503142 00371791 น.ส.  นวภสัร์   จนัทร์ต๊ะ กฟน.1 เชียงใหม่

18033 503143 00373775 น.ส.  พรนภา   แซ่เฒา้ กฟน.1 เชียงใหม่

18034 503144 00377383 น.ส.  พิชญัญา   มะโนวงั กฟน.1 เชียงใหม่

18035 503145 00373393 นาง  ชยดุา   ตุย้หลา้ กฟน.2 พิษณุโลก

18036 503146 00375577 น.ส.  สุพชัญา   ปัญญาวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

18037 503147 00376105 นาง  สุภาพร   อุดทาโม๊ะ กฟน.1 เชียงใหม่

18038 503148 00375218 นาย  ณชัฐปกรณ์   เทพอุดม กฟน.1 เชียงใหม่

18039 503149 00374480 น.ส.  อญัชลี   ปงกาวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

18040 503150 00375331 นาย  สิทธิศกัดิ   พวัศิรินนัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

18041 503151 00372442 นาย  กฤตณู   ปัญญาราษฎร์ กฟน.1 เชียงใหม่

18042 503152 00373761 นาย  ปฤษฏี   ไชยยะ กฟน.1 เชียงใหม่

18043 503153 00371569 นาย  ณฐันิธิ   มณัยษัเฐียร สาํนกังานใหญ่

18044 503154 00371000 นาย  พิทกัษพ์งษ ์  กนัไชยคาํ สาํนกังานใหญ่

18045 503155 00378339 นาย  ภาณุวฒัน์   เตม็พงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18046 503156 00374012 นาย  ยทุธนา   ศรีสาํราญ กฟก.1 อยธุยา

18047 503157 00385988 นาย  ยรุนนัท ์  โตโส กฟก.1 อยธุยา

18048 503158 00369938 นาย  รุ่งโรจน์   หงส์นิมิตชยั กฟน.3 ลพบุรี

18049 503159 00374608 น.ส.  ภทัรวดี   อึงสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

18050 503160 00373589 นาย  วีรชยั   ลิมเจริญ กฟก.1 อยธุยา
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18051 503161 00384441 นาง  สมฤดี   บุญสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

18052 503162 00373452 นาย  วีรภทัร   กิตติวรวฒิุ สาํนกังานใหญ่

18053 503163 00374030 นาย  สถาพร   เกลา้ผม กฟก.1 อยธุยา

18054 503164 00377329 นาย  พชัรินทร์   โปร่งสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18055 503166 00380083 นาย  เสกสรร   พนัธวตั กฟก.1 อยธุยา

18056 503167 00389178 นาย  วีรภทัร   วชัรานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18057 503168 00382667 นาย  ศุภทติั   เมืองสิม กฟฉ.3 นครราชสีมา

18058 503169 00372597 นาย  จตุรวิทย ์  จนัทร์สว่าง กฟต.3 ยะลา

18059 503170 00396490 น.ส.  ชุลีพร   อาลยัรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18060 503171 00415032 น.ส.  นิภาวรรณ   อินทร์ปัน กฟฉ.3 นครราชสีมา

18061 503172 00374680 น.ส.  ปณิดา   ฐิติคุณาภทัร กฟก.2 ชลบุรี

18062 503173 00374026 น.ส.  กรองแกว้   ศิวเวทพิกุล กฟก.3 นครปฐม

18063 503175 00372274 น.ส.  กาญจนา   คาํภา กฟก.1 อยธุยา

18064 503176 00374571 น.ส.  สิริกญัญา   ชุดนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

18065 503177 00373725 น.ส.  จิราภรณ์   กนัทะวงค์ กฟก.1 อยธุยา

18066 503178 00375931 น.ส.  สุพตัรา   สมบติั กฟฉ.3 นครราชสีมา

18067 503179 00389914 น.ส.  ทรรศมน   จนัสมดี กฟก.2 ชลบุรี

18068 503180 00374826 น.ส.  พรสุดา   พิกุลศรี กฟน.3 ลพบุรี

18069 503181 00369865 นาย  กิตติพศ   ชุติมนัตช์ยั กฟน.3 ลพบุรี

18070 503182 00371446 น.ส.  พิมพช์ญา   เลิศลิมชลาลยั กฟก.1 อยธุยา

18071 503184 00374208 น.ส.  วริษฐา   กา้นบวั กฟก.1 อยธุยา

18072 503185 00399507 น.ส.  วิสา   อุตสาหประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

18073 503186 00374335 น.ส.  อุมาพร   ปางสุข กฟก.1 อยธุยา

18074 503187 00373325 น.ส.  เอมอร   กงกาหน กฟก.1 อยธุยา

18075 503188 00376173 นาย  กิตติกร   เตก็เก๊า กฟก.2 ชลบุรี
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18076 503189 00373698 นาย  ฉตัรชยั   นิมนอ้ย กฟก.2 ชลบุรี

18077 503190 00378452 นาย  ชลมัพล   ชยัชาญ กฟก.2 ชลบุรี

18078 503191 00389550 นาย  ชยัธวชั   รืนรมย์ กฟก.2 ชลบุรี

18079 503192 00372383 นาย  ณฐัพงศ ์  สายนาค กฟก.2 ชลบุรี

18080 503193 00373202 นาย  ดิสพงษ ์  ภูดอนตอง กฟก.2 ชลบุรี

18081 503195 00386798 นาย  ตรีภพ   พนัธ์ุเสือ กฟก.2 ชลบุรี

18082 503197 00380788 นาย  ทรงยศ   วุน่ทอง กฟก.2 ชลบุรี

18083 503199 00372406 นาย  ธนพล   อ่อนลมูล กฟก.2 ชลบุรี

18084 503202 00373961 นาย  พรชยั   นามเกษ กฟก.2 ชลบุรี

18085 503204 00377024 นาย  พรชยั   องอาจ กฟก.1 อยธุยา

18086 503206 00380174 น.ส.  ภสัรา   ปลิดทุกขภ์ยั กฟก.2 ชลบุรี

18087 503209 00373216 นาย  รณภทัร   สุเนตร กฟก.2 ชลบุรี

18088 503213 00374008 วา่ที ร.ต.  วรพงษ ์  ศิรินามมนตรี กฟก.2 ชลบุรี

18089 503215 00375472 นาย  วสนัต ์  ขนัหวาน กฟก.2 ชลบุรี

18090 503217 00374626 น.ส.  ศรันยา   บริสุทธิสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

18091 503219 00387403 นาย  ศกัดิสิทธิ   แสงตรง กฟก.2 ชลบุรี

18092 503221 00377579 นาย  ชยัณรงค ์  ทองคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18093 503222 00376187 นาย  สุวภทัร   เสนะโกวร กฟก.2 ชลบุรี

18094 503225 00373125 นาย  อนุสรณ์   วารีรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

18095 503226 00373993 นาย  อรรถชยั   เถาเอียม กฟก.2 ชลบุรี

18096 503227 00373234 นาย  อรรถพล   ใจไฝ กฟก.2 ชลบุรี

18097 503228 00376191 น.ส.  นริศรา   ซิมสมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

18098 503229 00386784 น.ส.  นนัทิชา   โพธิศรี กฟก.2 ชลบุรี

18099 503230 00373616 น.ส.  ปุณยนุช   มาลยัหอม กฟก.2 ชลบุรี

18100 503231 00374103 น.ส.  ภสัวรินท ์  ธนบูรณ์อคัรชยั กฟก.2 ชลบุรี
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18101 503232 00384196 น.ส.  สร้อยสุวรรณ   เกษียรสาคร กฟก.2 ชลบุรี

18102 503233 00374971 นาย  ชาํนญั   หนูคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18103 503234 00374517 นาย  พีรวชั   เบิกบาน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18104 503235 00404439 นาย  ดุลยว์ฒัน์   แสนดวงดี กฟก.2 ชลบุรี

18105 503236 00386902 นาย  ณฐัพงษ ์  รุ่งโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

18106 503237 00383681 นาย  ตุลย ์  จนัทร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18107 503238 00399975 นาย  ธนสัชา   ช่วยขาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18108 503242 00372024 นาย  ธนสัม ์  วีแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18109 503245 00371341 นาง  วาริน   โล่นพนัธ์ กฟน.2 พิษณุโลก

18110 503246 00372842 นาย  ธนากรณ์   นวนมะโน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18111 503248 00373943 นาย  ประพนัธ์   สืบรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18112 503249 00381425 นาย  ปิติวฒัน์   จนัทร์ดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18113 503250 00377860 นาย  พิทกัษธ์รรม   ทองเจิม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18114 503251 00406063 นาย  พีระพงษ ์  ใยยอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18115 503252 00372056 นาย  วลัลภ   จรจรัส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18116 503253 00373143 นาย  วิทยา   ทิพรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18117 503254 00373016 นาย  วิทวสั   มาลาวิสุทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18118 503255 00385651 นาย  ตระการ   อินทร์พยงุ กฟน.3 ลพบุรี

18119 503256 00396618 นาย  ธนพล   นอ้ยศรี กฟน.3 ลพบุรี

18120 503257 00385588 นาย  สุภาษิต   ปินศรี กฟน.3 ลพบุรี

18121 503258 00371523 นาย  ศิริชยั   วงศก์ระจ่าง กฟน.3 ลพบุรี

18122 503259 00387635 นาย  จามร   สิริภกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

18123 503260 00379276 นาย  ธนาศกัดิ   ทศันียค์ติภากร กฟน.3 ลพบุรี

18124 503261 00371537 นาย  ธวชัชยั   เกตุคง กฟน.3 ลพบุรี

18125 503262 00404493 นาย  ยศวริส   ดียงิ กฟน.3 ลพบุรี
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18126 503263 00375113 นาย  ราเชนทร์   ผดุผอ่ง กฟน.3 ลพบุรี

18127 503264 00375604 นาย  อภิชาติ   เล็กเลิศ กฟก.1 อยธุยา

18128 503266 00378907 นาย  ณฐัวฒิุ   วนารัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18129 503267 00376337 นาย  ธวชัชยั   รัตนวนั กฟฉ.1 อุดรธานี

18130 503268 00373248 นาย  ธีระวฒัน์   เทพมณี กฟฉ.1 อุดรธานี

18131 503269 00374044 นาย  พชัร   พูลเขตรกิจ กฟน.3 ลพบุรี

18132 503270 00378993 นาย  วิริยะ   สวสัดี กฟน.3 ลพบุรี

18133 503271 00374644 นาย  สิทธิชยั   ทาระโท กฟน.3 ลพบุรี

18134 503272 00371587 นาย  นิคม   อุ่นคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

18135 503273 00370577 นาย  ศตวรรษ   นยันานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

18136 503274 00435436 นาย  ธีระวฒัน์   สิงนวน กฟฉ.1 อุดรธานี

18137 503275 00374880 นาย  นฐัพงศ ์  ชูเทียง กฟฉ.1 อุดรธานี

18138 503276 00374276 วา่ที ร.ต.  นยัชน   คาํทา กฟฉ.1 อุดรธานี

18139 503277 00382053 นาย  ปิยะณฐั   พลเหียมหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

18140 503278 00372115 นาย  พนัธ์เชิด   ศรีเกต กฟฉ.1 อุดรธานี

18141 503279 00388586 นาย  พีระวฒัน์   นาใจเยน็ กฟฉ.1 อุดรธานี

18142 503280 00383809 นาย  มนตรี   ไพรศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

18143 503281 00377983 นาย  มารวย   มีฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

18144 503282 00374785 นาย  ฤทธิไกร   สุคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

18145 503283 00373107 นาย  วชิระ   กลางหลา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

18146 503284 00436882 นาย  วรปรัชณ์   ชืนตา กฟฉ.1 อุดรธานี

18147 503285 00379430 นาย  ธนวฒัน์   พงษธ์นุ กฟก.2 ชลบุรี

18148 503286 00368287 นาย  นวพล   ทวีการไถ กฟก.2 ชลบุรี

18149 503287 00372751 นาย  ศราวธุ   ฮงักาสี กฟฉ.1 อุดรธานี

18150 503288 00367986 นาย  พลวร   ตวนัยงค์ สาํนกังานใหญ่
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18151 503289 00411688 นาย  ศุภสิทธิ   ฤทธิธาดา กฟฉ.1 อุดรธานี

18152 503290 00376650 นาย  สมปอง   เสาศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

18153 503291 00374985 นาย  ชวลิต   พรหมช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18154 503293 00383740 นาย  ทนงศกัดิ   จนัทร์ใหม่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18155 503294 00374258 นาย  สุจินดา   จนันาหวา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

18156 503295 00376482 นาย  เรวฒัน์   อุตมะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18157 503296 00369697 นาย  อลงกรณ์   ดีพร้อม กฟก.2 ชลบุรี

18158 503297 00421467 นาย  อภิมุข   นวลสอาด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18159 503298 00367940 นาย  อาทิตย ์  แสงทอง กฟก.2 ชลบุรี

18160 503299 00367718 นาย  เอกศกัดิ   รัตนวราห กฟก.3 นครปฐม

18161 503300 00367809 นาย  เฉลิมพล   ผลคิด กฟต.1 เพชรบุรี

18162 503301 00371769 นาย  พงคเ์พชร   ชูพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18163 503302 00373284 นาง  รุ่งฟ้า   วงษแ์สง กฟน.3 ลพบุรี

18164 503303 00373266 น.ส.  สุกญัญา   สุพพะพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

18165 503304 00372133 นาย  ภทัรพล   ยวนเกิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18166 503305 00367813 นาย  ณรงค ์  รัตนรังษี กฟต.3 ยะลา

18167 503306 00373270 น.ส.  สุพตัรา   ไพรี กฟก.3 นครปฐม

18168 503307 00371496 น.ส.  อรวรรณ   จนัทร์ทอง กฟน.3 ลพบุรี

18169 503308 00368023 นาย  เทพพิทกัษ ์  สายเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18170 503309 00367831 นาย  ราเชนทร์   วฒิุกิจจาทร สาํนกังานใหญ่

18171 503311 00371428 น.ส.  อณัศยา   มงัมี กฟน.3 ลพบุรี

18172 503312 00406427 นาย  สราวธุ   เปรมปรีดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18173 503313 00375404 น.ส.  พิมพธิ์ดา   สภาภกั กฟน.3 ลพบุรี

18174 503314 00367827 นาย  วรทศัน์   ธีระไชยศานต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18175 503315 00375422 นาย  อรรถสิทธิ   สาวะทา กฟฉ.1 อุดรธานี
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18176 503316 00371591 นาย  วชัรกิต   อกัษรพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

18177 503317 00378975 นาย  จารุวฒัน์   คาํชนะ กฟฉ.1 อุดรธานี

18178 503318 00368596 นาย  ศุภสรร   ปัญทะวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

18179 503319 00368196 นาย  สิริพงศ ์  ดาํเพง็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18180 503320 00368605 นาย  อรรถพล   พยบัเดช กฟก.3 นครปฐม

18181 503321 00372951 นาย  ประเวช   ชุมพล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18182 503322 00367859 นาย  กรัตเพชร   มว้นเรียน กฟน.2 พิษณุโลก

18183 503323 00374585 น.ส.  จิราภรณ์   ซ่อนกลิน กฟฉ.1 อุดรธานี

18184 503324 00368037 นาย  ชิษณุพงษ ์  มูลทอง กฟน.1 เชียงใหม่

18185 503325 00367790 นาย  ณฐัวฒิุ   ศรีลาเลิศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18186 503326 00376555 นาย  ชยัวฒัน์   ปานเพชร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18187 503327 00382508 นาย  ชยัฤทธิ   ดงทะนา กฟฉ.1 อุดรธานี

18188 503328 00367895 นาย  ทศวรรษ   แสนศรี สาํนกังานใหญ่

18189 503329 00367881 นาย  ธนภทัร   เรือนชยั กฟน.1 เชียงใหม่

18190 503330 00368900 นาย  ธนากร   รัตน์พินิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

18191 503331 00367845 นาย  นาํโชค   จนัทยั กฟต.1 เพชรบุรี

18192 503332 00371773 น.ส.  นริศรา   ศรีคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

18193 503333 00373389 น.ส.  กญัญณ์ณฐั   กิตติวฒันมงคล กฟน.3 ลพบุรี

18194 503334 00367863 นาย  พงศกร   แกว้มณีแสง กฟน.3 ลพบุรี

18195 503335 00370959 น.ส.  ฐิติชญาน์   เชิงเทินชุติพนัธ์ุ กฟน.3 ลพบุรี

18196 503336 00380724 นาย  วชัรวิชญ ์  อุปมา กฟน.1 เชียงใหม่

18197 503337 00367754 นาย  สุริยา   ใจยศ กฟก.1 อยธุยา

18198 503338 00375945 น.ส.  นชัคณ์ภสั   ไวทยาชีวะ กฟฉ.1 อุดรธานี

18199 503339 00403801 น.ส.  สุจิตรา   ศิริวิ กฟฉ.1 อุดรธานี

18200 503340 00370068 นาย  หาญณรงค ์  พูลทอง กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

18201 503341 00371787 นาย  อรรณพ   กอ้งเวหา กฟฉ.1 อุดรธานี

18202 503342 00373311 น.ส.  อรวริน   ภูโยฮาด กฟฉ.1 อุดรธานี

18203 503343 00374262 นาย  อภิสิทธิ   หอมสิงห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18204 503344 00369601 นาย  เกียรติศกัดิ   ระลึกมูล กฟก.3 นครปฐม

18205 503345 00369629 นาย  จกัรพล   ทุมวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

18206 503346 00373511 นาย  นสัรุณ   ยโูซะ กฟต.3 ยะลา

18207 503347 00369633 นาย  จกัรภทัร   มุขดารา กฟก.1 อยธุยา

18208 503348 00368750 นาย  ชนะชยั   นที กฟน.1 เชียงใหม่

18209 503350 00368223 นาย  ชยัรัตน์   รองโสภา กฟน.3 ลพบุรี

18210 503351 00369906 นาย  ชานน   สุภาพจน์ กฟก.1 อยธุยา

18211 503352 00369683 นาย  ณพล   ครองยติุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18212 503353 00404516 นาย  ณฏัฐพงษ ์  พนาดร กฟฉ.3 นครราชสีมา

18213 503354 00369706 นาย  ณฐัพล   เสนพงษ์ กฟต.3 ยะลา

18214 503355 00368396 นาย  ณฐัภูมิ   ภูทองกิง สาํนกังานใหญ่

18215 503356 00368378 นาย  ธนพล   พรหมจรรย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18216 503357 00368441 นาย  ธนวฒัน์   สุประการ กฟน.1 เชียงใหม่

18217 503358 00369651 นาย  ธนวตั   นิวรณุสิต กฟน.3 ลพบุรี

18218 503359 00371078 น.ส.  วรรณนิศา   ตงัคโนภาส กฟน.3 ลพบุรี

18219 503360 00368241 นาย  ธญัพิสิษฐ์   หลกัตา กฟฉ.1 อุดรธานี

18220 503361 00413262 นาย  จรัณกร   กนัตง์าม กฟน.3 ลพบุรี

18221 503362 00379262 นาย  เนติ   แดงวิลยั กฟก.3 นครปฐม

18222 503363 00377424 วา่ที ร.ต.  มดัหวาย   เจนธญักรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

18223 503364 00378248 นาย  บุญญฤทธิ   อยูดี่ กฟน.1 เชียงใหม่

18224 503365 00368364 นาย  ปฎิพล   แสนลอ้ม กฟน.2 พิษณุโลก

18225 503366 00368273 นาย  ปริญญา   ปานาเต กฟฉ.3 นครราชสีมา
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18226 503367 00371600 นาย  พงศธร   ทองคง กฟน.3 ลพบุรี

18227 503368 00402891 นาย  พรพิพฒัน์   ผาสุข กฟก.3 นครปฐม

18228 503369 00369910 นาย  พรรษชล   แจ่มเจริญ กฟก.1 อยธุยา

18229 503370 00368237 นาย  รัฐ   จีรพรชยั กฟก.3 นครปฐม

18230 503371 00369665 นาย  วิชยตุม ์  สุทธิสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18231 503372 00373002 น.ส.  ขนิษฐา   สุขสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18232 503373 00371741 นาย  ศรันยพงศ ์  พงษรั์กษ์ กฟก.3 นครปฐม

18233 503374 00376014 น.ส.  จรัสพร   ชูขนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18234 503376 00392991 นาย  ศุภกร   จนัทร์ดวง กฟน.3 ลพบุรี

18235 503377 00380815 น.ส.  จุฬารัตน์   ไกรผล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18236 503379 00400467 นาย  เสฏฐวุฒิ   เทียงผดุง กฟฉ.1 อุดรธานี

18237 503380 00371737 นาย  อภิชยัวฒัน์   ร้อยแสนศึก กฟก.3 นครปฐม

18238 503381 00368673 นาย  อภิรักษ ์  เจษฎาพงศธร กฟก.2 ชลบุรี

18239 503383 00397387 นาย  อานนท ์  พนัธุ์สง่า กฟฉ.3 นครราชสีมา

18240 503384 00374630 น.ส.  ปัทมาวดี   ยอ่งนุ่น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18241 503385 00397119 นาย  กฤษณพงศ ์  กลางประพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

18242 503386 00374967 น.ส.  พรทิพ   หนูวงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18243 503387 00381857 นาย  ชนิสร   อินปัน กฟน.2 พิษณุโลก

18244 503388 00376078 นาย  ณภทัร   เพง็นิม สาํนกังานใหญ่

18245 503389 00417220 นาย  เด่นภูมิ   แสนจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

18246 503390 00403988 นาย  ทศพร   เขียวสวาส สาํนกังานใหญ่

18247 503391 00417216 นาย  พชร   ณ พทัลุง สาํนกังานใหญ่

18248 503392 00403974 นาย  พีรภทัร์   นิลประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

18249 503393 00385033 นาย  สุภทัรชยั   พลายสูงเนิน สาํนกังานใหญ่

18250 503394 00422318 นาย  อดิเทพ   โกฏิรักษ์ สาํนกังานใหญ่
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18251 503395 00379321 นาง  พรพรรณ   สุวรรณรัตน์ กฟต.3 ยะลา

18252 503396 00406813 นาย  อยัยรัช   คาํเกษ สาํนกังานใหญ่

18253 503397 00373357 น.ส.  พลทัพร   โสภาวนัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18254 503398 00373175 น.ส.  ณชัปภา   ปานวิเชียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18255 503399 00374149 น.ส.  อรอนงค ์  นอ้ยผา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18256 503400 00390476 น.ส.  จุฑามาศ   ปานพืช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18257 503401 00388154 น.ส.  จุฑารัตน์   ถาวรกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18258 503402 00378434 น.ส.  ณฐักาญจน์   วงศน์าคพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18259 503403 00399561 นาย  ณชัพล   ไพบูลยว์ีวฒันา กฟก.3 นครปฐม

18260 503404 00434903 น.ส.  โชติรส   ทิพยบุล กฟต.1 เพชรบุรี

18261 503405 00368500 นาย  ณฐัพล   เพง็ยอด กฟก.2 ชลบุรี

18262 503406 00372551 นาย  นิติกร   อ่อนเงิน กฟก.2 ชลบุรี

18263 503407 00368746 นาย  พจน์ทวี   ดีงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18264 503408 00388918 นาย  สรวศิ   นกหนู กฟต.3 ยะลา

18265 503410 00385897 นาย  วรวฒิุ   เทพณรงค์ กฟก.2 ชลบุรี

18266 503411 00372810 นาย  อภิสิทธิ   ไข่ธารา กฟฉ.3 นครราชสีมา

18267 503412 00373543 นาง  ณชัชา   วงษพ์นัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

18268 503413 00388231 นาย  ณฐัวฒิุ   มานะจิตต์ กฟต.1 เพชรบุรี

18269 503414 00390767 น.ส.  ทศวรรณ   ปานศรีสุข กฟต.1 เพชรบุรี

18270 503415 00374694 น.ส.  ชญัญาพชัญ ์  อน้ทอง กฟต.1 เพชรบุรี

18271 503416 00382685 น.ส.  กชพร   ทนโกจารย์ กฟต.1 เพชรบุรี

18272 503417 00372565 นาย  ธนธรณ์   สุทพิสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

18273 503418 00377901 น.ส.  พิชญาภคั   บวัใหญ่ กฟน.3 ลพบุรี

18274 503419 00371432 นาย  ชินภพ   เรียงรวบ กฟน.3 ลพบุรี

18275 503420 00375327 นาย  อายวุฒัน์   คณฑา กฟน.3 ลพบุรี
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18276 503421 00372424 น.ส.  สุดารัตน์   ทองนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

18277 503422 00375395 นาย  ชุมพล   แสงพุก กฟน.3 ลพบุรี

18278 503423 00375381 นาย  อภิลาศ   มูลดี กฟน.3 ลพบุรี

18279 503424 00375727 นาง  ธญัพร   มญัญะหงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

18280 503425 00374199 นาย  สุวิรัตน์   แสนสุข กฟต.1 เพชรบุรี

18281 503426 00389782 นาย  อมฤต   เบญจอมฤต กฟต.1 เพชรบุรี

18282 503427 00417943 นาย  กฤษณะ   ทองประจาํ กฟต.1 เพชรบุรี

18283 503428 00371232 นาย  กวีเอก   บวัหลวง กฟต.1 เพชรบุรี

18284 503429 00373098 นาย  จิตรภณ   เอมโอษฐ กฟต.1 เพชรบุรี

18285 503430 00371246 นาย  เด่นชาติ   จนัทร์ฉาย กฟต.1 เพชรบุรี

18286 503431 00379026 นาย  บุรินทร์   แยม้ขยาย กฟต.1 เพชรบุรี

18287 503432 00375890 นาย  วนัชาติ   นกฉลาด กฟต.1 เพชรบุรี

18288 503433 00371228 นาย  วิริยะ   คชพงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

18289 503434 00412793 นาย  สรวฒิุ   จนัทรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

18290 503435 00371250 นาย  สรายธุ   บวัศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

18291 503436 00372915 นาย  สุทศัน์   น่วมนารี กฟต.1 เพชรบุรี

18292 503437 00373339 นาย  สุเมธ   เพง็ฉุย กฟต.1 เพชรบุรี

18293 503438 00371905 นาย  ภูริทตั   ศิริมงัคลา กฟต.1 เพชรบุรี

18294 503440 00371846 นาย  อภิเชษฐ์   ช่วยกลุ กฟต.1 เพชรบุรี

18295 503442 00374612 นาย  กิตติวฒัน์   หลกัหาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18296 503443 00373539 นาย  จกัรี   อุทยัมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18297 503444 00372983 นาย  ฉตัรชยั   เกง้โทน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18298 503446 00375159 นาย  ตะวนั   พนัธ์โพธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18299 503448 00372642 นาย  ประวิทย ์  ดรุณพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18300 503449 00375995 นาย  พงษศ์กัดิ   สินไทย กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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18301 503450 00372856 นาย  พงษศ์กัดิ   แสงภกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18302 503451 00372733 นาย  วสนัต ์  กลางประพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18303 503452 00372492 นาย  วฒันะ   วงศช์มภู กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18304 503454 00381966 นาย  สุชาติ   อมัพร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18305 503455 00373957 นาย  เสรฐวุฒิ   บุญเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18306 503456 00371573 นาย  อดิศกัดิ   ไพรสณฑ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18307 503457 00373907 นาย  อนุพล   บุตรโชติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18308 503458 00373670 นาย  เอกพล   หลา้แหล่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18309 503459 00375345 นาง  กิติยาภรณ์   ทองสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18310 503460 00372288 น.ส.  จนัทร์เพญ็   ใจสวา่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

18311 503461 00373470 น.ส.  ชุติมา   คุณรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18312 503462 00375359 น.ส.  นาํฝน   ทองไทย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18313 503464 00373707 นาง  วรพยง   พรมนิกร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18314 503465 00398406 น.ส.  สงกรานต ์  เนตรวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18315 503466 00390212 น.ส.  อมรรัตน์   สมพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18316 503467 00385847 นาย  ประสิทธิ   เขตชมภู กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18317 503468 00373161 นาย  สวสัดิ   ขนานแขง็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18318 503469 00380297 น.ส.  ทนัฑิกา   คาํภูลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18319 503470 00372206 น.ส.  นิภาพร   โพธิดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18320 503471 00372292 นาย  ชาํนาญพงษ ์  ยาศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18321 503472 00376319 วา่ที ร.ต.  สุพจน์   วศินวรกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18322 503473 00373052 นาย  อนุชิต   สระบวั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18323 503474 00373820 น.ส.  กรกนก   นนทะนาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18324 503475 00372892 นาย  จกัรพงษ ์  จิตรเจริญ กฟก.3 นครปฐม

18325 503476 00370490 นาย  วีระยทุธ   สิทธิกรธนานนัท์ กฟก.3 นครปฐม
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18326 503477 00374244 นาย  ศุทธิพฒัน์   ดาํรงนววธิ กฟก.3 นครปฐม

18327 503478 00375618 นาย  สุราษฎร์   มีเดช กฟก.3 นครปฐม

18328 503479 00377979 น.ส.  เกศินี   ลกัษณะองักูร กฟก.3 นครปฐม

18329 503480 00377529 น.ส.  กุลธิดา   ผิวชะอุ่ม กฟก.3 นครปฐม

18330 503481 00372747 น.ส.  หนึงฤทยั   ปิติปณวตัร์ กฟก.3 นครปฐม

18331 503482 00373193 นาง  ชิดดาว   ประเสริฐสิริสิทธิ กฟก.3 นครปฐม

18332 503483 00372824 น.ส.  นิภาดา   พลอยสระศรี กฟก.3 นครปฐม

18333 503484 00384332 นาย  ธิติพงษ ์  ชุ่มบุญชู กฟก.3 นครปฐม

18334 503485 00372488 นาย  สุรสิทธิ   พิสฐศาสน์ กฟก.3 นครปฐม

18335 503487 00382594 นาย  นฤเบศร์   พรหมสรินทร์ กฟก.3 นครปฐม

18336 503489 00372474 นาย  นิติพงศ ์  กลนัยงิ กฟก.3 นครปฐม

18337 503490 00375636 นาย  วีระศกัดิ   ฟองอ่อน สาํนกังานใหญ่

18338 503492 00381584 นาย  ธีรยทุธ   สงัขท์อง กฟก.3 นครปฐม

18339 503493 00384328 นาย  นรินทร์   บุญเสริม กฟก.3 นครปฐม

18340 503494 00426299 นาย  ธนิสร   อรุณภกัดี กฟก.3 นครปฐม

18341 503496 00374076 นาย  สุวิชา   มารศรี กฟก.1 อยธุยา

18342 503497 00393010 น.ส.  มนสัชนก   เสาวรส กฟก.3 นครปฐม

18343 503498 00373816 พนัจ่าอากาศเอก  กิตติคุณ   ศรีอุทธวงศ์ สาํนกังานใหญ่

18344 503500 00379476 น.ส.  ปิยมาส   อินทร์แสง กฟก.3 นครปฐม

18345 503501 00373975 นาง  สาวิตรี   พนัธ์ุไพโรจน์ สาํนกังานใหญ่

18346 503502 00372947 นาย  สุรทศัน์   ฉายากุล สาํนกังานใหญ่

18347 503503 00416147 น.ส.  วิลาวณัย ์  อภิญญาพงศ์ สาํนกังานใหญ่

18348 503504 00377751 นาย  พชร   นุกูลวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18349 503505 00377783 นาย  สมภพ   เพชรเศรษฐ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18350 503506 00377779 นาย  ธนวตั   เหมทานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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18351 503507 00377747 นาย  สุรัตน์   เกิดศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18352 503508 00377729 นาย  จาตุรณต ์  เสนเกือ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18353 503509 00377715 นาย  อมรเทพ   สวสัดิวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18354 503510 00377765 นาย  จิระวฒัน์   จนัหุณี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18355 503511 00377733 นาย  ธีระวฒัน์   เนินทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18356 503512 00391977 นาย  ชฎาพงศ ์  นิตยโ์ชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18357 503513 00414309 วา่ที ร.ต.  จกัรกฤษณ์   บุญลกัษณาวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18358 503514 00407455 วา่ที ร.ต.  ทรงยศ   บวับาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18359 503517 00407314 นาย  เดชนรินทร์   แช่ม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18360 503518 00407291 นาย  กิตติวฒัน์   ชยัธวชัธาํรง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18361 503519 00414313 นาย  วนัชนะ   แสงวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18362 503520 00385265 นาย  สิวะรักษ ์  จบัปรัง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18363 503521 00385279 นาย  ปิติวฒัน์   ชูยงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18364 503522 00425257 นาย  ธีรภทัร์   หนูคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18365 503523 00386439 นาย  วฒิุพงษ ์  คงแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18366 503524 00386489 นาย  คาํรณ   ปานพูล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18367 503525 00383895 นาย  กนัตภณ   สุขมาก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18368 503526 00386502 นาย  นนทภรณ์   นาคเวช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18369 503527 00386475 นาย  สมลกัษณ์   ศรีวิจิตต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18370 503528 00384219 นาย  ณฐักิตติ   ณ ระนอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18371 503529 00384396 นาย  วชัรินทร์   บรรเทือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18372 503530 00386493 นาย  ชชัพิสิฐ   ศกัดิสมบูรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18373 503531 00384419 นาย  นราธร   กงัหนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18374 503532 00384241 นาย  คุณาสิน   เดชซงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18375 503533 00384382 นาย  อรรถชยั   ใจสมุทร กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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18376 503534 00384237 นาย  ธีรวฒิุ   นาคศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18377 503535 00384350 นาย  สมศกัดิ   นาคนอ้ย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18378 503536 00379385 นาย  อานนท ์  วิเมศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18379 503537 00376414 นาย  ศุภโชค   เดโช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18380 503538 00377660 วา่ที ร.ต.  สมประสงค ์  บุญมา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18381 503539 00379399 นาย  วฒิุกร   แกว้ขาว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18382 503540 00376428 นาย  อุดมศิลป์   เกิดสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18383 503541 00379371 นาย  วชัระ   สุขแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18384 503542 00377856 นาย  ธีระศกัดิ   ปภาพนัธ์◌ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18385 503544 00378648 นาย  กาํจรศกัดิ   เสนา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18386 503545 00378670 นาย  ดนุพล   ศรีชาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18387 503546 00378684 นาย  รพีพงศ ์  หลวงชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18388 503547 00378698 นาย  สมเกียรติ   ฝอยทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18389 503548 00378711 นาย  พงศด์นยั   บุญสาํราญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18390 503549 00378707 นาย  เจษฎา   ชยัพงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18391 503550 00378666 นาย  วฒิุศกัดิ   ศรีอ่อน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18392 503551 00378652 นาย  โชคชยั   บุญมาเลิศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18393 503552 00384205 นาย  ภาสกร   เนตรพลอย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18394 503554 00390321 นาย  วฒิุพงษ ์  บุญสาํราญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18395 503555 00382576 นาย  ธนพงศ ์  บุญวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18396 503556 00377597 นาย  กิตติ   แซ่ลี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18397 503557 00377624 นาย  จตุวฒิุ   รามสุวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18398 503558 00377610 นาย  เอกลกัษณ์   นิติประพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18399 503559 00377606 นาย  บุญญเกียรติ   ชยัสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18400 503560 00385956 นาย  วีรนนท ์  ลาํไล่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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18401 503561 00385974 วา่ที ร.ต.  โกวิท   รัตนพรหมณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18402 503563 00393806 นาย  วชัรากร   นาคกล่อม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18403 503564 00392541 นาย  ปุลวิช   นิยมวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18404 503565 00414595 นาย  วิรุณ   สุดสาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18405 503568 00387312 นาย  จกัรกฤช   เพชรประพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18406 503569 00387330 นาย  ณฐัพงศ ์  สระโพธิทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18407 503570 00402932 นาย  รณภทัร   ชาติเนย้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18408 503571 00387326 นาย  นิติกร   เจริญยศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18409 503620 00374935 น.ส.  ธนชัพร   ไวลิขิต สาํนกังานใหญ่

18410 503621 00375022 น.ส.  ธีราภรณ์   พนัธุสิน สาํนกังานใหญ่

18411 503623 00374349 นาย  ณฐัวฒิุ   สอนเสือ สาํนกังานใหญ่

18412 503624 00374771 น.ส.  ณฏัฐธิดา   ดาราฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

18413 503625 00375313 น.ส.  รติมา   พงึสมบติั กฟก.1 อยธุยา

18414 503626 00374458 นาย  ธนบตัร   ทากุดเรือ สาํนกังานใหญ่

18415 503627 00374749 น.ส.  ภรณ์ทิพย ์  ชูรอด สาํนกังานใหญ่

18416 503628 00380538 นาย  ชิษณุพงศ ์  จุลเกิด กฟต.3 ยะลา

18417 503629 00380524 นาย  คณิต   แกว้นิล กฟก.1 อยธุยา

18418 503631 00382835 นาย  จกัราวธุ   เงินนาค กฟต.3 ยะลา

18419 503633 00379171 นาย  อนุชิต   หสัสุวรรณ์ กฟต.3 ยะลา

18420 503634 00382849 นาย  อาจณรงค ์  ราชูภิมนต์ กฟต.3 ยะลา

18421 503636 00378139 นาย  ศุภวชิญ ์  ชูทอง กฟต.3 ยะลา

18422 503637 00378125 นาย  วฒันา   หม่อมสมพู กฟต.3 ยะลา

18423 503638 00376032 นาย  ศรัณยเ์ศรษฐ์   วฒันกุล กฟก.2 ชลบุรี

18424 503639 00382235 นาย  ศุภณฏัฐ ์  ตนัวิพฒัน์ กฟต.3 ยะลา

18425 503640 00377965 นาย  นเรศ   รังษี กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

18426 503641 00376373 นาย  เถลิงเกียรติ   ผนัผอ่น กฟก.2 ชลบุรี

18427 503642 00376387 นาย  สราวฒิุ   ริวเจริญฤทธิกุล กฟก.2 ชลบุรี

18428 503643 00386766 นาย  เตชิษฐ์   จิรเดชขจร กฟก.2 ชลบุรี

18429 503644 00377838 นาย  บรรณวทิิต   คงมนั กฟก.2 ชลบุรี

18430 503646 00386752 นาย  ทรงยศ   เรืองศรี กฟก.2 ชลบุรี

18431 503647 00388827 นาย  วสนัต ์  มากศิริ กฟก.2 ชลบุรี

18432 503648 00388813 นาย  อภิชาติ   แจ่มอุทยั กฟก.2 ชลบุรี

18433 503649 00390244 นาย  พงษป์ระภาส   โคลงพิมาย กฟก.2 ชลบุรี

18434 503650 00390153 นาย  ณฐัธชนพงศ ์  นบไธสงค์ กฟก.2 ชลบุรี

18435 503651 00383790 นาย  พงษพ์ฒัน์   ทองดว้ง กฟต.3 ยะลา

18436 503652 00377101 นาย  นฤนาท   ศรีสายะ กฟต.3 ยะลา

18437 503653 00392591 นาย  ณฐัพล   วงศพ์ลาย กฟต.3 ยะลา

18438 503654 00377165 นาย  เทพประสิทธิ   เศรษฐสุข กฟต.3 ยะลา

18439 503655 00378816 นาย  ณฐัพงศ ์  อุดมศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

18440 503656 00388259 นาย  ปรีชา   เขม็แกว้ กฟก.2 ชลบุรี

18441 503657 00390230 นาย  จาตุรนต ์  บวัอิน กฟก.2 ชลบุรี

18442 503658 00378743 นาย  ณฐัพงษ ์  ศิริรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

18443 503659 00384805 นาย  บาฮีกิง   หามะ กฟต.3 ยะลา

18444 503660 00384823 นาย  สิทธิศกัดิ   ทองเอียด กฟต.3 ยะลา

18445 503661 00384819 นาย  อริสมนั   เจะแว กฟต.3 ยะลา

18446 503662 00377379 นาย  อิทธิพล   ท่าเขา กฟก.2 ชลบุรี

18447 503663 00383722 นาย  ธีรพล   สุขศรี กฟต.3 ยะลา

18448 503664 00375886 นาย  เมธี   สองจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

18449 503665 00376614 นาย  ประเสริฐ   มะเสนะ กฟก.2 ชลบุรี

18450 503666 00393101 นาย  ภราดร   ศิริธร กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

18451 503667 00378252 นาย  พงษพ์ฒัน์   ฤกษเ์วียง กฟก.2 ชลบุรี

18452 503668 00384841 วา่ที ร.ต.  อธิพงค ์  สุวรรณชาตรี กฟต.3 ยะลา

18453 503669 00376755 นาย  ลิขิต   ชาํนาญเวช กฟก.2 ชลบุรี

18454 503671 00382512 นาย  อรรถวฒิุ   ดาผา กฟก.2 ชลบุรี

18455 503672 00375622 นาย  ฉตัรชยั   พรหมลาํดา กฟต.3 ยะลา

18456 503673 00376737 นาย  วิสรุท   เสน่หา กฟก.2 ชลบุรี

18457 503674 00376305 นาย  บดินทร์   บือราเฮง กฟต.3 ยะลา

18458 503675 00376741 นาย  ธีรพงศ ์  ทองศรี กฟก.2 ชลบุรี

18459 503676 00375840 นาย  เชาวลิต   จนัทรา กฟต.3 ยะลา

18460 503677 00376719 นาย  สมาธิ   ทศานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

18461 503678 00375854 นาย  ปิยะ   จีนเมือง กฟต.3 ยะลา

18462 503679 00376769 นาย  วราวฒิุ   ปัญญาเก่ง กฟน.1 เชียงใหม่

18463 503680 00378266 นาย  ณฐัวฒิุ   การดี กฟก.2 ชลบุรี

18464 503681 00390226 นาย  สุรดิษ   รักขา กฟต.3 ยะลา

18465 503682 00387944 นาย  อานนท ์  สมสมยั กฟก.2 ชลบุรี

18466 503683 00375868 นาย  ปริวรรต   วชัรสมพร กฟต.3 ยะลา

18467 503684 00391622 นาย  วีรศกัดิ   บวัพูล กฟก.2 ชลบุรี

18468 503686 00380156 นาย  นฤพนธิ   จรูญรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

18469 503687 00381752 นาย  กฤษยศ   ไชยชนะ กฟต.3 ยะลา

18470 503688 00377565 นาย  อดิเทพ   วงศทิ์ม กฟก.2 ชลบุรี

18471 503689 00380160 นาย  กรกฎ   เพชรเลิศ กฟก.2 ชลบุรี

18472 503690 00378870 นาย  ธวชัชยั   ขาวนอ้ย กฟต.3 ยะลา

18473 503692 00378852 นาย  เสรีอาํนาจ   โกมล กฟต.3 ยะลา

18474 503693 00380974 นาย  นพพร   ศรีมณีวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

18475 503694 00382217 นาย  รุสดี   จารง กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

18476 503695 00429229 นาย  สนัติ   กองจินดา กฟก.2 ชลบุรี

18477 503696 00378834 นาย  วีรยทุธ   ขวญัอ่อน กฟต.3 ยะลา

18478 503697 00384700 นาย  สุนทร   ศิริปะรุ กฟก.2 ชลบุรี

18479 503698 00382380 นาย  ธรรมรงค ์  แซ่เตียว กฟก.2 ชลบุรี

18480 503700 00374830 นาย  พิชิต   เผา่ชู กฟต.3 ยะลา

18481 503701 00374858 นาย  พีระนนัท ์  เมฆเสน กฟต.3 ยะลา

18482 503703 00375290 นาย  กิตติภทัร   ไชยบุรินทร์ กฟต.3 ยะลา

18483 503704 00375654 นาย  ตามีซี   ฮาบู กฟต.3 ยะลา

18484 503705 00375640 นาย  สาบือรี   แยนา กฟต.3 ยะลา

18485 503706 00378343 นาย  ธิติสรณ์   สงัขแ์กว้ กฟต.3 ยะลา

18486 503707 00381566 นาย  วฒิุชยั   ชาํนาญนา กฟต.3 ยะลา

18487 503708 00383877 นาย  อบัดุลฮากิม   กะจิ กฟต.3 ยะลา

18488 503709 00383881 นาย  อบัดุลรอฮีม   มากาเต กฟต.3 ยะลา

18489 503710 00382762 นาย  เอกสิทธิ   เมืองคุม้ สาํนกังานใหญ่

18490 503711 00374949 น.ส.  ปัญญจ์ภา   เล่าชู สาํนกังานใหญ่

18491 503712 00374703 น.ส.  นารดา   รุธิรโก สาํนกังานใหญ่

18492 503714 00403356 นาย  กิตติโชติ   โรจนกรินทร์ กฟต.3 ยะลา

18493 503715 00375286 นาย  ราเชน   บุญประสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

18494 503716 00376800 นาย  ภทัรพล   ศรีสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

18495 503717 00378189 นาย  โกวิทย ์  ช่างสลกั กฟน.3 ลพบุรี

18496 503718 00376955 นาย  กฤติน   เลียมมาศ กฟน.3 ลพบุรี

18497 503719 00379517 นาย  นรินทร์   ชูเชือ กฟน.3 ลพบุรี

18498 503720 00379521 นาย  ธีรยทุธ   มะนาวหวาน กฟน.3 ลพบุรี

18499 503721 00413462 นาย  วรุตม ์  ยคุะลา กฟน.3 ลพบุรี

18500 503722 00385865 นาย  ชุมแสง   ขดัปัญญา กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

18501 503723 00376478 นาย  พงษพ์นัธ์   ดวงอุปะ กฟน.3 ลพบุรี

18502 503724 00375177 นาย  ขตัติยะ   สร้อยมี กฟน.3 ลพบุรี

18503 503725 00375195 นาย  อภิวฒัน์   จนัทร์แอม กฟน.3 ลพบุรี

18504 503726 00376646 นาย  ทวีศกัดิ   นิธิสิทธิโภคิน กฟน.3 ลพบุรี

18505 503727 00376987 นาย  ปรีชา   สายแกว้ดี กฟน.3 ลพบุรี

18506 503728 00377006 นาย  พิชิต   ประมาพนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

18507 503729 00377010 นาย  นาํพล   พาคาํ กฟน.3 ลพบุรี

18508 503730 00382976 นาย  สิทธิกร   ลาวลัย์ กฟน.3 ลพบุรี

18509 503731 00381889 นาย  อธิวฒัน์   จนัแดง กฟน.3 ลพบุรี

18510 503732 00383031 นาย  อคัคสิทธิ   สุขเอียม กฟน.3 ลพบุรี

18511 503733 00383027 นาย  กฤษณะ   นิลสง่า กฟน.3 ลพบุรี

18512 503734 00408847 สิบเอก  สุจินดา   ทองชืน กฟน.3 ลพบุรี

18513 503735 00376591 นาย  สมพร   คาํเทศ กฟน.3 ลพบุรี

18514 503736 00386457 นาย  ชยัววิฒัน์   จิตตอ์าจหาญ กฟน.3 ลพบุรี

18515 503737 00395785 นาย  พรชนะ   สุวรรณวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

18516 503738 00375713 นาย  ธนกร   ภู่ศิลป์ กฟน.3 ลพบุรี

18517 503739 00386370 นาย  กฤษณะ   พลอยภู่ กฟน.3 ลพบุรี

18518 503740 00386407 นาย  ภูษิต   พริงมงคล กฟน.3 ลพบุรี

18519 503741 00386398 นาย  สุภทัร   มาเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

18520 503742 00386384 นาย  ทตัพล   ยภีู่ กฟน.3 ลพบุรี

18521 503743 00385388 นาย  นนัทพทัธ์   สุขแจ่ม กฟน.3 ลพบุรี

18522 503744 00385429 นาย  ปรีชาวฒัน์   ขาวจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

18523 503745 00385392 นาย  กรวิชญ ์  แสงสวา่ง กฟน.3 ลพบุรี

18524 503746 00398424 นาย  เดชเดชา   ประเทืองไทย กฟน.3 ลพบุรี

18525 503747 00383063 นาย  เยยีมพล   เทพานุพฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

18526 503748 00376137 นาย  เอกวฒัน์   เกิดศิริ กฟน.3 ลพบุรี

18527 503749 00399816 นาย  ณฐัพงศ ์  ชงัชวั กฟน.3 ลพบุรี

18528 503750 00375872 นาย  ขจรศกัดิ   เขม็บุบผา กฟฉ.3 นครราชสีมา

18529 503751 00433420 นาย  นริศ   คงสนุ่น กฟน.3 ลพบุรี

18530 503752 00376200 นาย  พงศส์รร   คู่ตระกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

18531 503753 00390094 นาย  วิทวสั   คณฑา กฟน.3 ลพบุรี

18532 503754 00375795 นาย  ธวชัชยั   รัตถา กฟฉ.3 นครราชสีมา

18533 503755 00409134 นาย  คงสวสัดิ   คงการุณ กฟน.3 ลพบุรี

18534 503756 00392896 นาย  สุนทร   ฉิมปุ่ น กฟฉ.3 นครราชสีมา

18535 503757 00398642 นาย  วรพงศ ์  จนัทร์นุ่ม กฟน.3 ลพบุรี

18536 503758 00376046 นาย  ธนากร   จนัทร์มณี กฟน.3 ลพบุรี

18537 503759 00387435 นาย  ทศพล   สิทธิวงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18538 503760 00376264 นาย  เฉลิมวฒิุ   ทาโย กฟน.3 ลพบุรี

18539 503761 00435563 นาย  วชัรากรณ์   ทวีผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

18540 503762 00374721 นาย  วสุ   กองทอง กฟน.3 ลพบุรี

18541 503763 00387453 นาย  ณฐักร   ตอรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18542 503764 00387299 นาย  สิทธิโชค   แพทยจ์ตัุรัส กฟฉ.3 นครราชสีมา

18543 503766 00376773 นาย  ปฐมพงษ ์  ประโลมรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18544 503767 00376587 นาย  ธนา   เอียมมาลา กฟฉ.3 นครราชสีมา

18545 503768 00383322 นาย  ฐิติกรณ์   อุ่นรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18546 503769 00405594 นาย  วฒันะสิทธิ   มหามาตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

18547 503770 00390430 นาย  กนัเขต   เทพศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18548 503771 00378939 นาย  ธนเทพ   ลดัดาหอม กฟฉ.3 นครราชสีมา

18549 503772 00378793 นาย  ศกัดา   สร้างดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

18550 503773 00382099 นาย  เกียรติศกัดิ   เหลืองทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา
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18551 503774 00389291 นาย  รัฐพล   ดวงนิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

18552 503775 00384128 นาย  สมเจตต ์  พิมพอ์กัษร กฟฉ.3 นครราชสีมา

18553 503776 00399898 นาย  กฤษฎา   สาละ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18554 503777 00384546 นาย  วชัระ   เขียวรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18555 503778 00384114 นาย  โสภณ   เจริญทนงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

18556 503779 00404639 นาย  วสนัตช์ยั   ดวงสูงเนิน กฟฉ.1 อุดรธานี

18557 503781 00397323 นาย  ธีรวฒัน์   ประจง กฟฉ.3 นครราชสีมา

18558 503782 00393747 นาย  อติชาติ   เมืองงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

18559 503783 00406013 นาย  อาทิตย ์  ลกัษณะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18560 503784 00406009 นาย  เจษฎาพร   ตอ้นครบุรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

18561 503785 00391072 นาย  บญัชา   ปู่ บุตรชา กฟฉ.1 อุดรธานี

18562 503786 00386425 นาย  สุภทัชยั   ทบัทิมกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

18563 503787 00376937 นาย  ภานุพงษ ์  บุตรปาน กฟฉ.1 อุดรธานี

18564 503788 00386966 นาย  นฤเบศ   ยพุาเมืองปัก กฟฉ.3 นครราชสีมา

18565 503789 00375963 นาย  วิวฒัน์   ลิมคาํดวง กฟฉ.3 นครราชสีมา

18566 503790 00375977 นาย  สมชาย   ปัจยเก กฟฉ.3 นครราชสีมา

18567 503791 00378448 นาย  อาณติั   ฟุ้งสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18568 503792 00376723 นาย  ไมตรี   กกสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18569 503793 00375981 นาย  สายชล   คาํพรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

18570 503794 00377179 นาย  คมกฤช   เปลียนจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

18571 503795 00375668 นาย  ธนินท ์  หุ่นยนต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18572 503796 00376973 นาย  วรกานต ์  กรึมสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

18573 503797 00375690 นาย  กรวิทย ์  ยศสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

18574 503798 00375777 นาย  สรศกัดิ   เพียซา้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

18575 503799 00375686 นาย  สมรัฐ   ฉตัรเวทิน กฟฉ.3 นครราชสีมา
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18576 503800 00385960 นาย  เทพยทุธ   พนัธ์พรหม กฟฉ.3 นครราชสีมา

18577 503801 00379008 นาย  ดิรากร   สุขอดุลศกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

18578 503802 00376523 นาย  ศรรัฐ   แผไ่พลิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

18579 503803 00376537 นาย  อภินนัท ์  เหยียบคาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

18580 503804 00384732 นาย  ชยัวฒัน์   ประกอบผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

18581 503805 00384746 นาย  ณฐัพงศ ์  ทองปอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18582 503806 00384728 นาย  ภาณุวิชญ ์  ผกามาศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18583 503807 00384750 นาย  ปกรณ์   พิชิตมาร กฟฉ.3 นครราชสีมา

18584 503808 00384764 นาย  สณัหณฐั   ต่อคุณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18585 503809 00396509 นาย  สุพฒัน์   นิยมไทย กฟฉ.3 นครราชสีมา

18586 503810 00381611 นาย  ประจกัษ ์  เทียนใชดี้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18587 503812 00375545 นาย  กิตติภพ   สนพะเนาว์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18588 503813 00383340 นาย  นที   มหาศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

18589 503814 00375527 นาย  สมควร   บงภูเขียว กฟฉ.3 นครราชสีมา

18590 503815 00375559 นาย  ชยัรัตน์   รัตนารักษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18591 503816 00379303 นาย  ณฐัพงษ ์  จิตดนยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

18592 503817 00384164 นาย  พิพฒัน์พงศ ์  โทนสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

18593 503818 00381843 นาย  สุทธิพงศ ์  ฝันเฝือ กฟน.2 พิษณุโลก

18594 503819 00382308 นาย  โอฬาร   ยอดศรี กฟก.2 ชลบุรี

18595 503820 00383409 นาย  ขวญักมล   เจียมเมืองปัก กฟฉ.3 นครราชสีมา

18596 503821 00383445 นาย  กิติศกัดิ   เงินโคกกรวด กฟฉ.3 นครราชสีมา

18597 503822 00383463 นาย  สาธิต   สว่างไพร กฟก.2 ชลบุรี

18598 503823 00410646 นาย  คชินทร์   จนัทร์โสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

18599 503824 00377210 นาย  สมชาย   รักษาพล กฟก.2 ชลบุรี

18600 503825 00410650 นาย  จกัรพงษ ์  บุญพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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18601 503826 00381784 นาย  วีรชยั   นยัชล กฟน.1 เชียงใหม่

18602 503827 00379426 นาย  ไพบูลย ์  คาํคูณ กฟก.2 ชลบุรี

18603 503828 00414672 นาย  ชยัณรงค ์  แสงประเสริฐ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18604 503829 00381861 นาย  สุชาติ   ไทยใหม่ กฟน.1 เชียงใหม่

18605 503830 00379412 นาย  วนุราช   กาศเกษม กฟก.2 ชลบุรี

18606 503831 00381825 นาย  จิรวสั   รินฟอง กฟน.1 เชียงใหม่

18607 503832 00411838 นาย  ชาญณรงค ์  มีสานุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

18608 503833 00379185 นาย  วริน   ประดบัเพชร กฟก.2 ชลบุรี

18609 503834 00411856 นาย  ธรรมรัตน์   สกุลวฒันา กฟฉ.3 นครราชสีมา

18610 503835 00381770 นาย  สุวิทย ์  บุญวจิิตร กฟน.1 เชียงใหม่

18611 503836 00386334 นาย  จีรวฒัน์   แกว้เกียน กฟก.2 ชลบุรี

18612 503837 00384996 นาย  ชยัมงคล   สอนนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

18613 503838 00381807 นาย  เกียรติศกัดิ   มหาวนั กฟน.1 เชียงใหม่

18614 503839 00381243 นาย  สุรพงษ ์  ทองดี กฟก.2 ชลบุรี

18615 503840 00381411 นาย  อาํนวย   นอ้ยยม กฟก.2 ชลบุรี

18616 503841 00381798 นาย  เสกสนัต ์  ไชยวฒิุ กฟน.1 เชียงใหม่

18617 503842 00381457 นาย  กานตพงศ ์  ศิริ กฟก.2 ชลบุรี

18618 503843 00381839 นาย  กรกฎ   สกัลอ กฟน.1 เชียงใหม่

18619 503844 00378802 นาย  สามารถ   เกตุสอาด กฟก.2 ชลบุรี

18620 503845 00391159 นาย  วิธวฒัน์   ทองดี กฟก.2 ชลบุรี

18621 503846 00391268 นาย  อธิวฒัน์   ไชยนิล กฟก.2 ชลบุรี

18622 503847 00386625 นาย  ปฐวี   โยโล กฟก.2 ชลบุรี

18623 503848 00379749 นาย  อดุลยว์ิทย ์  ระวงัเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

18624 503849 00384514 นาย  เมธี   คณารัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

18625 503850 00375672 นาย  ปริวตัร   ทองธรรมชาติ กฟก.2 ชลบุรี
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18626 503851 00375145 นาย  ศราวฒิุ   อยูเ่ปลา กฟก.2 ชลบุรี

18627 503852 00377874 นาย  พยงุศกัดิ   ปัญโญใหญ่ กฟน.1 เชียงใหม่

18628 503853 00377892 วา่ที ร.ต.  อรรถพงษ ์  ขวญัศรีวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

18629 503854 00377888 นาย  วชัระ   สนัตติภคั กฟน.1 เชียงใหม่

18630 503855 00379703 นาย  ธนกร   วฒันา กฟน.1 เชียงใหม่

18631 503856 00377915 นาย  เตสิทธิ   วงศจ์นัทร์ดา กฟน.1 เชียงใหม่

18632 503857 00381257 นาย  วฒิุพงศ ์  เพง็ภิบาล กฟน.1 เชียงใหม่

18633 503858 00380506 นาย  พร้อมรบ   คาํธาร กฟน.1 เชียงใหม่

18634 503859 00380483 วา่ที ร.ต.  ประกิต   ไขปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

18635 503860 00380615 นาย  สถาพร   ไทยกนั กฟน.1 เชียงใหม่

18636 503861 00380510 นาย  สุพจน์   คาํใจใส่ กฟน.1 เชียงใหม่

18637 503862 00380497 นาย  วสนัต ์  โยนยงิ กฟน.1 เชียงใหม่

18638 503863 00380629 นาย  ธีรพงศ ์  บริบูรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

18639 503864 00380665 นาย  วิทวสั   คนัธา กฟน.1 เชียงใหม่

18640 503865 00380833 นาย  ปริญญา   อากิน กฟน.1 เชียงใหม่

18641 503866 00379571 นาย  อภิณชั   จาํเริญรัตนากร กฟน.1 เชียงใหม่

18642 503867 00379599 นาย  หฤษฎ ์  ใจพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

18643 503868 00379480 นาย  เจษฎา   จอมนาํ กฟน.1 เชียงใหม่

18644 503869 00380847 นาย  สุจินต ์  ไชยมูล กฟน.1 เชียงใหม่

18645 503870 00379953 วา่ที ร.ต.  วฒันพงศ ์  ชมภูคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

18646 503871 00382067 นาย  กิตติชยั   ใจนวล กฟน.1 เชียงใหม่

18647 503872 00379585 นาย  กฤตพสั   ธรรมชยั กฟน.1 เชียงใหม่

18648 503873 00379608 นาย  นิติพฒัน์   ฤาชยั กฟน.1 เชียงใหม่

18649 503874 00377315 นาย  พงศกร   ใจดี กฟน.1 เชียงใหม่

18650 503875 00378020 นาย  ธณากรณ์   กองกูล กฟน.1 เชียงใหม่
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18651 503876 00380047 นาย  พฒัทพงษ ์  บุษบรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

18652 503877 00376850 นาย  ไพโรจน์   เป็งเมืองลอง กฟน.1 เชียงใหม่

18653 503878 00379212 นาย  ศิริปกรณ์   เทือกทา้วพรหม กฟน.1 เชียงใหม่

18654 503879 00377301 นาย  เกียรติศกัดิ   ภูระวงั กฟน.1 เชียงใหม่

18655 503880 00383863 นาย  กิตติพงศ ์  หน่อใจ กฟน.1 เชียงใหม่

18656 503881 00380910 วา่ที ร.ต.  ธนพล   สมทราย กฟน.1 เชียงใหม่

18657 503882 00380938 นาย  อภิสิทธิ   ยปุาระมี กฟน.1 เชียงใหม่

18658 503883 00380883 นาย  ไพศาล   บุญพรประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

18659 503884 00386889 นาย  จกัรกฤต   จาปัญญะ กฟน.1 เชียงใหม่

18660 503885 00380924 นาย  ธีรวฒัน์   เนตรสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

18661 503886 00380906 นาย  วชัรพงษ ์  ดวงทิพย์ กฟน.1 เชียงใหม่

18662 503887 00381693 นาย  ณฐัวฒิุ   กนัทาทาํ กฟน.1 เชียงใหม่

18663 503888 00380897 วา่ที ร.ต.  สิทธิชยั   สุทธิวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

18664 503889 00380801 นาย  พฒันศกัดิ   ทิพยรั์ตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

18665 503890 00377701 นาย  วีรพนัธ์   สิงห์ต๊ะแกว้ กฟก.1 อยธุยา

18666 503891 00380683 นาย  สวสัดิพล   ปันใจ กฟน.1 เชียงใหม่

18667 503892 00381489 นาย  กมลวิชญ ์  กาปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

18668 503893 00388790 นาย  กรกช   ไพรสนัต์ กฟน.1 เชียงใหม่

18669 503894 00388786 นาย  วสนัต ์  โปทากา กฟน.1 เชียงใหม่

18670 503895 00386520 นาย  อนุภาพ   บุญสม กฟน.1 เชียงใหม่

18671 503896 00396309 นาย  วศินวิทย ์  พิพิธธนบุญมา กฟน.1 เชียงใหม่

18672 503897 00379771 นาย  ชาญวกิร   ดอนมูล กฟน.1 เชียงใหม่

18673 503899 00384182 นาย  พงศธร   ช่างยา กฟน.1 เชียงใหม่

18674 503900 00382699 นาย  วีระพงษ ์  ปนคาํปิน กฟน.1 เชียงใหม่

18675 503901 00387162 นาย  ยงศกัดิ   ตาลดี กฟน.1 เชียงใหม่
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18676 503902 00387249 นาย  สรัล   วงศป์ลูกแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

18677 503903 00387221 นาย  วรากร   มาเปียง กฟน.1 เชียงใหม่

18678 503904 00387235 นาย  พูลลาภ   วรรณศรี กฟน.1 เชียงใหม่

18679 503905 00378884 นาย  วชัระ   จุมภูก๋า กฟน.1 เชียงใหม่

18680 503906 00382671 นาย  สุขนิรันดร์   ปาลี กฟน.1 เชียงใหม่

18681 503908 00376064 นาย  เพทาย   อุปโน กฟน.1 เชียงใหม่

18682 503909 00376355 น.ส.  บูรณ์สิริ   เตง็ทบัทิม กฟน.3 ลพบุรี

18683 503910 00376296 นาย  มนตรี   กอ้นแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

18684 503911 00376919 นาย  จกัรพนัธ์   คาํพิมพ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18685 503912 00376278 นาย  ลือชาฤทธิ   บุญมาก กฟฉ.1 อุดรธานี

18686 503913 00382635 นาย  จิรวฒัน์   บวัพดั กฟฉ.1 อุดรธานี

18687 503915 00377515 นาย  กฤษกร   กาํเนิดกาญจน์ กฟก.3 นครปฐม

18688 503916 00377501 นาย  วิรัชสณัห์   เจนสกุลมงคล กฟก.3 นครปฐม

18689 503917 00377492 นาย  มงคล   มากมาย กฟก.3 นครปฐม

18690 503918 00378202 นาย  ณรัช   นาเอียม กฟก.3 นครปฐม

18691 503919 00378157 นาย  ณฐัพงษ ์  เชืออยู่ กฟก.3 นครปฐม

18692 503920 00377456 นาย  นิติรัฐ   เอียมระหง สาํนกังานใหญ่

18693 503921 00376246 น.ส.  ณฐัธิดา   แจง้ขาํ สาํนกังานใหญ่

18694 503922 00378284 นาย  ธนทตั   จิตสงบ กฟก.3 นครปฐม

18695 503923 00381089 วา่ที ร.ต.  วรพนัธ์   ธญัญผล กฟก.3 นครปฐม

18696 503924 00378543 นาย  ทศพล   แกว้ปานกนั กฟก.3 นครปฐม

18697 503925 00389314 นาย  ภาคิน   ดวงเดือน สาํนกังานใหญ่

18698 503927 00375040 น.ส.  จิรวลัย ์  ราชคาํ สาํนกังานใหญ่

18699 503928 00383522 นาย  ปัณณธร   รอดกาํเนิด กฟก.1 อยธุยา

18700 503929 00378507 นาย  สุภฤกษ ์  เรืองขจร กฟก.3 นครปฐม
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18701 503930 00378557 นาย  ชยัสิทธิ   จงใจรักษ์ กฟก.3 นครปฐม

18702 503931 00376232 นาย  สามารถ   กาวินแกว้ กฟน.2 พิษณุโลก

18703 503932 00379317 นาย  สณัวรัชญ ์  มากทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

18704 503933 00379149 นาย  ณฐัวฒิุ   หงิมทิวา กฟก.3 นครปฐม

18705 503934 00376519 น.ส.  วนัวิสาข ์  วงศแ์ก่นคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18706 503935 00386552 นาย  ณฐัดนยั   ศรีแสงอ่อน สาํนกังานใหญ่

18707 503936 00374353 น.ส.  สุพตัรา   สุขสุลาภ สาํนกังานใหญ่

18708 503937 00389423 นาย  เอกรัฐ   ฤกษสิ์รินุกูล สาํนกังานใหญ่

18709 503938 00382899 น.ส.  อธิชา   อ่อนยืนยงค์ สาํนกังานใหญ่

18710 503939 00382435 นาย  ศิริวฒัน์   จนัทร์มูล สาํนกังานใหญ่

18711 503941 00379630 น.ส.  อจัฉราพรรณ   พวงแกว้ สาํนกังานใหญ่

18712 503942 00376119 นาย  ชนาธิป   โงว้กาญจนนาค สาํนกังานใหญ่

18713 503943 00375563 นาย  ศุภกร   ศรีสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

18714 503944 00387558 นาง  กนกวรรณ   ขาํพิมาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

18715 503945 00375759 นาย  ศกัรินทร์   สายทอง สาํนกังานใหญ่

18716 503946 00374999 นาง  สุพตัษา   เลาสวสัดิกุล กฟก.1 อยธุยา

18717 503947 00387544 นาย  ศิวพชัร   ฤทธี สาํนกังานใหญ่

18718 503948 00376369 นาย  ศรัณย ์  บรรเทิงทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

18719 503950 00375036 น.ส.  จิรติ   มะกรวฒันะ สาํนกังานใหญ่

18720 503951 00384669 นาย  ภทัรชยั   บุญช่วย สาํนกังานใหญ่

18721 503952 00375363 น.ส.  วิติพร   พจนาคม สาํนกังานใหญ่

18722 503953 00396690 น.ส.  พรรวลี   พิทกัษธ์รรม สาํนกังานใหญ่

18723 503954 00406990 นาย  กิตติศกัดิ   นอ้ยสาํราญ กฟต.1 เพชรบุรี

18724 503955 00377092 นาย  สุพฒัน์   วระวิบุล สาํนกังานใหญ่

18725 503956 00376341 น.ส.  องัคณา   เนตรวิเศษ สาํนกังานใหญ่
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18726 503958 00387217 นาย  ศุภวฒิุ   ตรีเพชรสมคุณ กฟต.1 เพชรบุรี

18727 503959 00380851 นาย  จิรวฒัน์   ฉายแสงเจริญ กฟต.3 ยะลา

18728 503961 00404948 นาย  มารุต   เกิดเพช็ร กฟต.1 เพชรบุรี

18729 503962 00394757 นาย  สุธี   สมบูรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

18730 503963 00394511 นาย  หสันยั   สุกสวา่ง กฟต.1 เพชรบุรี

18731 503964 00423023 นาย  เอกพจน์   สุวรรณชาตรี กฟต.3 ยะลา

18732 503965 00381748 น.ส.  จสัมีนา   เฮงตาแกะ กฟต.3 ยะลา

18733 503966 00382649 นาย  ลกัขพล   พรหมหาราช กฟฉ.1 อุดรธานี

18734 503967 00383827 นาย  วนัฟาอีส   ละบายดีมญั กฟต.3 ยะลา

18735 503968 00394452 นาย  ภทัรรัตน์   โตสจัจวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

18736 503969 00389150 น.ส.  เนตรนภา   ชูชุม กฟต.3 ยะลา

18737 503971 00391836 น.ส.  อรพรรณ   คงเขียด กฟต.3 ยะลา

18738 503972 00382049 วา่ทีร.ต.หญิง  กนัยาลกัษณ์   รุ่งประเสริฐกฟต.3 ยะลา

18739 503973 00376169 นาย  ธนยศ   อินทรปัญญา กฟต.1 เพชรบุรี

18740 503974 00378634 นาย  จิรวฒัน์   สุทธิสิทธิ กฟก.3 นครปฐม

18741 503975 00389841 นาย  ฉตัรชยั   ขาํดาํ สาํนกังานใหญ่

18742 503976 00384782 นาย  ธีรวฒัน์   อุดมชยับรรเจิด กฟก.1 อยธุยา

18743 503977 00382980 นาย  ชยัฤทธิ   ประพฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

18744 503978 00379753 นาย  เกษมสนัต ์  แสงสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

18745 503979 00376155 วา่ที ร.ต.  บุญรอด   กาลปักษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

18746 503981 00376141 นาย  นภดล   อุ่นใจเพือน กฟต.1 เพชรบุรี

18747 503983 00376832 นาย  โพธิทยั   คงสุวรรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

18748 503984 00379062 นาย  พชรคุณ   พูนเกต กฟต.1 เพชรบุรี

18749 503985 00381211 นาย  เชด   นกพานิช กฟก.1 อยธุยา

18750 503986 00380592 นาย  ชาครีส   บุญมาก กฟก.1 อยธุยา
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18751 503987 00380651 นาย  อรรถพล   กาํลงัมาก กฟก.1 อยธุยา

18752 503988 00381225 นาย  ประพาส   ชูหลาํ กฟก.1 อยธุยา

18753 503989 00380079 นาย  เจษฎา   ฟักเงิน กฟก.1 อยธุยา

18754 503990 00380574 นาย  ทศพร   บงัแสง กฟก.1 อยธุยา

18755 503991 00380647 นาย  ปฏิภาณ   สารสุรินทร์ กฟก.1 อยธุยา

18756 503992 00380588 นาย  อิศราวฒิุ   อินอาํ กฟก.1 อยธุยา

18757 503993 00379903 นาย  ธีรพงษ ์  ขยายศรี กฟก.1 อยธุยา

18758 503994 00379894 นาย  ฐิติพงศ ์  รัตนปรากฎ กฟก.1 อยธุยา

18759 503995 00379876 นาย  คุณากรณ์   ปลอ้งทอง กฟก.1 อยธุยา

18760 503996 00386007 นาย  กฤษธิชยั   หนูราช กฟฉ.1 อุดรธานี

18761 503997 00379880 นาย  สาทิน   พิมประสาร กฟก.1 อยธุยา

18762 503998 00380465 นาย  ชาญณรงค ์  โคตตะ กฟฉ.1 อุดรธานี

18763 503999 00379858 นาย  ธนตัศรี   ศรีหนองแวง กฟฉ.1 อุดรธานี

18764 504001 00388736 นาย  สุรศกัดิ   ชมชืน กฟฉ.1 อุดรธานี

18765 504002 00379921 นาย  นฐัวฒิุ   สารบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

18766 504004 00406186 นาย  อนุรักษ ์  กสิกรรม กฟก.1 อยธุยา

18767 504005 00385615 นาย  ฐิติภทัร   ยศรสิงห์ กฟก.1 อยธุยา

18768 504006 00385629 นาย  พิสิทธิ   ขนับุตร กฟก.1 อยธุยา

18769 504007 00385815 นาย  วีระยทุธ   ศรีวิลาศ กฟก.1 อยธุยา

18770 504008 00383586 นาย  เอกพงศ ์  ไทยธรรม กฟก.1 อยธุยา

18771 504009 00383390 นาย  จิรศกัดิ   บุญจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

18772 504010 00387499 นาย  ณฐัพชัร์   ทาํทอง กฟก.1 อยธุยา

18773 504011 00388027 นาย  นิคม   คงเหลียม กฟก.1 อยธุยา

18774 504013 00420493 นาย  ธวชัชยั   ทองหล่อ กฟก.1 อยธุยา

18775 504014 00388627 นาย  มงคล   ยมฤทธิ กฟก.1 อยธุยา
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18776 504015 00385792 นาย  วิศรุต   เทพทอง กฟก.1 อยธุยา

18777 504016 00382394 นาย  อภิสิทธิ   อินทรปัญญา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18778 504017 00396181 นาย  ธงไชย   ถนัถาจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

18779 504018 00387980 นาย  อรรถสิทธิ   ปวงศรี กฟก.1 อยธุยา

18780 504019 00378961 นาย  ธีรวฒัน์   นามแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18781 504020 00385592 นาย  วีระ   ขนัธิกุล กฟก.1 อยธุยา

18782 504021 00376250 นาย  สุประชยั   อกัโข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18783 504022 00376228 นาย  ลิขิต   บุญเปียม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18784 504023 00404411 นาย  เกียรติพงษ ์  จาํนงคจิ์ตต์ กฟก.1 อยธุยา

18785 504025 00389073 นาย  สหพฒัน์   เชาวพงษไ์พบูลย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18786 504026 00380865 นาย  เดวิท   อาจวชิยั กฟก.1 อยธุยา

18787 504027 00393947 นาย  นพพล   หล่อเหลียม กฟก.1 อยธุยา

18788 504028 00380374 นาย  ปนาย ุ  เปล่งสิริวธัน์ กฟก.1 อยธุยา

18789 504029 00383413 นาย  พสักร   งามพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18790 504030 00387053 นาย  วสนัต ์  ปินประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

18791 504031 00387085 นาย  ระวี   สีสวย กฟก.1 อยธุยา

18792 504032 00377547 นาย  บุญฤทธิ   นานวน กฟก.1 อยธุยา

18793 504033 00380401 นาย  เอกวฒัน์   ทุมผล กฟก.1 อยธุยา

18794 504034 00387067 นาย  ภาคิน   อยูศ่กัดิ กฟก.1 อยธุยา

18795 504035 00374876 นาย  ชยัธวชั   มานุช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18796 504036 00380392 นาย  นิวฒัน์   อยูศ่รี กฟก.1 อยธุยา

18797 504037 00387594 นาย  ธีระพงษ ์  หาฉวี กฟก.1 อยธุยา

18798 504038 00380388 นาย  ธีรวฒัน์   พนัธ์ุไพโรจน์ กฟก.1 อยธุยา

18799 504039 00399775 นาย  ธราดล   วงศค์าํจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

18800 504040 00387580 นาย  กิตติชยั   รังเสนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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18801 504041 00381811 นาย  พงศอ์นนัต ์  จนัทาทอง กฟก.1 อยธุยา

18802 504042 00402596 นาย  พรหมาสตร์   ตามสีรัมย์ กฟก.1 อยธุยา

18803 504043 00382130 นาย  ปรีชา   ใจดี กฟก.1 อยธุยา

18804 504044 00380306 นาย  วชัระ   บุตรพรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18805 504045 00381893 นาย  ทรงศกัดิ   จิตรภกัดี กฟก.1 อยธุยา

18806 504046 00381198 นาย  สุภกิณห์   โล่หิรัญ กฟก.1 อยธุยา

18807 504047 00380251 นาย  สิทธิชยั   นาโสก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18808 504048 00381639 นาย  เดชฤทธิ   ทวีเกษม กฟก.1 อยธุยา

18809 504049 00382526 นาย  วาทิน   ปัดถาวะโร กฟก.1 อยธุยา

18810 504050 00382112 นาย  ทวีพงษ ์  ประทิศ กฟน.2 พิษณุโลก

18811 504051 00389069 นาย  ภูมิ   กล่อมขาว กฟก.1 อยธุยา

18812 504052 00382485 นาย  ชติพงศ ์  ธรรมศรี กฟก.1 อยธุยา

18813 504053 00384528 นาย  ธีรวฒัน์   ปินชยัมูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

18814 504054 00382126 นาย  กฤษฎา   ภาคาพรต กฟก.1 อยธุยา

18815 504055 00377042 นาย  อนุชิต   กลุสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18816 504056 00383213 นาย  อนุพงษ ์  ฤกษป์ระกอบ กฟก.1 อยธุยา

18817 504057 00384550 นาย  พงศกร   แผนสุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

18818 504058 00389641 นาย  ยศภูมิ   มาเยน็ กฟก.1 อยธุยา

18819 504059 00377642 นาย  สดาย ุ  ประทุมปี กฟก.1 อยธุยา

18820 504060 00381657 นาย  วชัรินทร์   ปินแกว้ กฟก.1 อยธุยา

18821 504061 00419436 นาย  ปัญญา   กลาํเดช กฟก.1 อยธุยา

18822 504062 00400685 นาย  นเรศ   เกตุจาํปา กฟก.1 อยธุยา

18823 504063 00381643 นาย  อดุลย ์  ไกรทตั กฟก.1 อยธุยา

18824 504064 00419422 นาย  โฆษิต   จิตตชุ่์ม กฟก.1 อยธุยา

18825 504065 00410191 นาย  สุริยะ   โสภา กฟก.1 อยธุยา
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18826 504066 00400980 นาย  วสุ   ทรงวินยั กฟก.1 อยธุยา

18827 504068 00417834 นาย  พิพฒัน์   คาํพราว กฟก.1 อยธุยา

18828 504069 00400671 นาย  จกัราวฒิุ   สุภาพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

18829 504070 00384928 นาย  เอกพล   แกว้กระจ่าง กฟก.1 อยธุยา

18830 504071 00382035 นาย  ศราวฒิุ   อรุณรุ่งสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

18831 504072 00384950 นาย  อานนท ์  ศรีสุวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

18832 504073 00381984 นาย  เสกสนัต ์  อญัญโพธิ กฟก.1 อยธุยา

18833 504074 00377797 นาย  กรกช   เบา้คาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18834 504075 00382017 นาย  ธนพล   สนสกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

18835 504076 00378402 นาย  ศุภสิน   เพง็ศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18836 504077 00383172 นาย  อภิวฒัน์   หรรอารีย์ กฟก.1 อยธุยา

18837 504078 00383845 นาย  ฉตัรชยั   เชือนิล กฟก.1 อยธุยา

18838 504079 00382021 นาย  กฤษรักษ ์  โคหาจกัร กฟฉ.3 นครราชสีมา

18839 504080 00390149 นาย  นวพล   สุขสมบติั กฟก.1 อยธุยา

18840 504081 00382003 นาย  สุขวิทย ์  แสงทอง กฟก.1 อยธุยา

18841 504082 00385015 นาย  ทศพล   วงษส์อาด กฟก.1 อยธุยา

18842 504083 00398238 นาย  สราวฒิุ   กลาํทอง กฟก.1 อยธุยา

18843 504084 00383859 นาย  มนตช์ยั   ไสยวฒิุ กฟก.1 อยธุยา

18844 504085 00381998 นาย  ญาณวทิย ์  ชุ่มปก กฟก.1 อยธุยา

18845 504086 00379999 นาย  วณฐั   ดาวเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18846 504087 00379985 นาย  วีระชาติ   คาํผา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18847 504088 00384978 นาย  สมบูรณ์   แกว้มีศรี กฟก.1 อยธุยา

18848 504089 00396913 นาย  ณฐัวฒิุ   บุรีมาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18849 504090 00393715 นาย  ทรงวฒิุ   ศรีพงษเ์พลิด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18850 504091 00396795 นาย  กฤษโชคธร   หาชืน กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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18851 504093 00388095 นาย  วิทวสั   บวัใหญ่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18852 504094 00387699 นาย  สนธยา   คาํจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18853 504095 00384491 นาย  อภิวฒัน์   ภูจริต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18854 504096 00384091 นาย  วรากรณ์   แคนงัเรียะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18855 504097 00384087 นาย  อคัรเรศ   ทองมะณีย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18856 504098 00390844 นาย  อิทธิพร   ผดุงอรรถ กฟก.1 อยธุยา

18857 504099 00390858 นาย  กิติคุณ   สุโพธิ กฟก.1 อยธุยา

18858 504100 00390935 นาย  สมชาย   ประกอบเสียง กฟก.1 อยธุยา

18859 504101 00390876 นาย  ธวชัชยั   พยคัสิงห์ กฟก.1 อยธุยา

18860 504102 00383118 นาย  อธิวฒัน์   ไชยเศษ กฟก.1 อยธุยา

18861 504103 00384364 นาย  บุรินทร์   บุญประดบัวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

18862 504104 00392373 นาย  สุวฒัน์   ไกรลกัษณกุล กฟก.1 อยธุยา

18863 504105 00384405 นาย  จกัรี   เงินยวง กฟก.1 อยธุยา

18864 504106 00383136 นาย  อนุกูล   บุญผาง กฟน.2 พิษณุโลก

18865 504107 00383209 นาย  ศราวฒิุ   สุขียติุ กฟก.1 อยธุยา

18866 504109 00383459 นาย  พรพจน์   ศรีรัตนพฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

18867 504110 00401677 นาย  สิทธิพร   ผงึผาย กฟก.1 อยธุยา

18868 504111 00395571 นาย  กิติชยั   จนัเวียง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18869 504112 00383140 นาย  ศกัดิอนนัต ์  เอกาชยั กฟก.1 อยธุยา

18870 504113 00436028 นาย  สุรชยั   ใยสละ กฟก.1 อยธุยา

18871 504114 00383122 นาย  อาํพนั   กงัขอนนอก กฟก.1 อยธุยา

18872 504115 00387271 นาย  กรกช   ไทยประกอบ กฟก.1 อยธุยา

18873 504116 00392387 นาย  สุรเชษฐ์   คาํจนัทร์ศรี กฟก.1 อยธุยา

18874 504117 00415737 นาย  กิตติพนัธุ์   ปานประไพ กฟก.1 อยธุยา

18875 504118 00385760 นาย  วฒันสิน   อาํพนัธ์รัตน์ กฟก.1 อยธุยา
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18876 504119 00386548 นาย  ณฐัพล   อยูห่นู กฟก.1 อยธุยา

18877 504120 00384778 วา่ที ร.ต.  สุทธิภทัร   จนัขนั กฟน.2 พิษณุโลก

18878 504121 00385742 วา่ที ร.ต.  ภานุพงศ ์  กลาํเพช็ร์ กฟก.1 อยธุยา

18879 504122 00383922 นาย  อานนท ์  ศรีสลุง กฟก.1 อยธุยา

18880 504123 00387762 นาย  วฒิุชยั   จอมใจ กฟก.1 อยธุยา

18881 504124 00427645 นาย  ณฐัวฒิุ   หวานเหนือ กฟก.1 อยธุยา

18882 504125 00382267 นาย  ชชัวาล   ฤทธิไกร กฟก.1 อยธุยา

18883 504126 00385306 นาย  กมัปนาท   โพดพลดั กฟก.1 อยธุยา

18884 504127 00382421 นาย  ณฐัพล   เกลียงเกลา กฟก.1 อยธุยา

18885 504128 00384455 นาย  ชิตณรงค ์  คาํห้อย กฟน.3 ลพบุรี

18886 504129 00385774 นาย  ศุภโชค   วอ่งวงศารักษ์ กฟก.1 อยธุยา

18887 504130 00385756 นาย  กฤษณ์   วิเชียรฉาย กฟก.1 อยธุยา

18888 504131 00385788 นาย  อานนท ์  เขมาภิรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

18889 504133 00385538 นาย  สุธี   มาตยภู์ธร กฟก.1 อยธุยา

18890 504134 00378466 นาย  แสวงชยั   วงสีดา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18891 504135 00402796 นาย  พสักร   คงสนุ่น กฟก.1 อยธุยา

18892 504136 00378161 นาย  ปัญญา   ชูวงค์ กฟก.1 อยธุยา

18893 504137 00379153 นาย  ศราวฒิุ   กลดัสุด กฟก.1 อยธุยา

18894 504138 00378470 นาย  อรรถกร   ยืนยง กฟก.1 อยธุยา

18895 504139 00390199 นาย  ชยัศิริ   ภิญโญชีพ กฟก.1 อยธุยา

18896 504140 00385283 นาย  ทศัน์พร   พลบุญ กฟก.1 อยธุยา

18897 504141 00381625 นาย  กฤษฎา   จารีย์ กฟก.1 อยธุยา

18898 504142 00412066 นาย  ยศศรุต   นาคะเสถียร กฟก.1 อยธุยา

18899 504143 00380360 นาย  มนสั   อุทยัประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

18900 504144 00390903 นาย  อนุภาส   เลียงชีพ กฟก.1 อยธุยา
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18901 504145 00391068 นาย  อุทยั   สุมินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18902 504146 00381148 นาย  กิตติพจน์   จิตติอาภรณ์ กฟก.1 อยธุยา

18903 504147 00390917 นาย  จกัรกฤษณ์   อารีรอบ กฟก.1 อยธุยา

18904 504148 00381948 สิบเอก  วรุต   แจ่มศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18905 504149 00400576 นาย  ปรเมศร์   เดชผล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18906 504150 00381570 นาย  สนัติ   สิริพฤกษา กฟก.1 อยธุยา

18907 504151 00381952 นาย  รณรงค ์  สุไชยชิต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18908 504152 00378484 นาย  กรกช   นารินทร์รักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18909 504153 00381934 นาย  สุริยะ   ปัญญะพิมพ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18910 504154 00381552 นาย  วสนัต ์  สงัวาลยค์าํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18911 504155 00381302 สิบเอก  ธนภทัร   ศรีโคตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18912 504156 00385192 นาย  เอกลกัษณ์   จิตนอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

18913 504157 00403138 นาย  โชติกุล   รูปงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18914 504158 00378498 นาย  ณดนย ์  พุดดว้งเงิน กฟฉ.1 อุดรธานี

18915 504159 00401368 นาย  พิเชษฐ์   ยืนยง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18916 504160 00385233 นาย  ทินภทัร   สลางสิงห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18917 504161 00385879 นาย  อนุศกัดิ   บุญเรืองนาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18918 504162 00390058 นาย  ธีรวฒัน์   ยนืยง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18919 504163 00379799 นาย  อลงกต   ยศศรียา กฟฉ.1 อุดรธานี

18920 504164 00389164 นาย  สนัติสุข   สลางสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18921 504165 00377147 นาย  ชาญชยั   จนัทร์แรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18922 504166 00377133 นาย  อาํพล   วงศห์มนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18923 504167 00381384 นาย  กานตช์นก   พาชอบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18924 504168 00402687 นาย  นรวี   ทิพยเ์นตร กฟฉ.1 อุดรธานี

18925 504169 00377151 นาย  กนก   บุญยมิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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18926 504170 00393751 นาย  พิภพ   จนัศรจกัร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18927 504171 00393729 นาย  วิสุวฒัน์   เทศารินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18928 504172 00380447 นาย  พงษพ์ิพฒัน์   เชือไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18929 504173 00388631 นาย  วชัรพงศ ์  ทองเทพ กฟฉ.1 อุดรธานี

18930 504174 00377460 นาย  ธนา   มาลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18931 504175 00379662 นาย  เทอดไทย   จอมศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18932 504176 00398151 สิบเอก  พีระวฒัน์   วงศเ์สนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18933 504177 00384100 นาย  วรวฒิุ   พฒันภรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18934 504178 00379462 นาย  อภิฤทธิ   เจริญจิตต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18935 504180 00380706 นาย  ฉตัรชยั   โสภากนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18936 504181 00377806 นาย  ธีระวฒัน์   เมฆวนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18937 504182 00402655 นาย  ตนัติกร   ศรีสร้อย กฟฉ.1 อุดรธานี

18938 504183 00380265 นาย  ยทุธนา   อาวรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18939 504184 00382221 นาย  วนสันนัท ์  เฮียงราช กฟฉ.1 อุดรธานี

18940 504185 00380283 นาย  ต่อศกัดิ   เพชรสีเขียว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18941 504186 00380279 นาย  กิตติธชั   ทองคาํอวน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18942 504187 00394620 นาย  ไชยวฒัน์   มูลจนัทร์ที กฟฉ.1 อุดรธานี

18943 504188 00388645 นาย  วสนัต ์  สุขรมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18944 504189 00374862 นาย  ปิยะพนัธ์   แทบทา้ว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18945 504190 00381689 นาย  อศัระ   ก่องขนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18946 504191 00386825 นาย  เจษฎากร   แกว้ประเสริฐ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18947 504192 00381443 นาย  ภุชงค ์  โพทะจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18948 504193 00386011 นาย  ฉตัรชยั   รอบคอบ กฟฉ.1 อุดรธานี

18949 504194 00381675 นาย  จกัรพนัธ์   พรมโสภา กฟฉ.1 อุดรธานี

18950 504195 00380338 นาย  อภิชาติ   ยพิุน กฟฉ.1 อุดรธานี
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18951 504196 00388045 นาย  ยทุธนากรณ์   ทานอุทิศ กฟฉ.1 อุดรธานี

18952 504197 00376864 นาย  อานนท ์  วรรณอมรกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

18953 504198 00380324 นาย  ทศพร   ชานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18954 504199 00376905 นาย  สุริยนต ์  บุดดา กฟฉ.1 อุดรธานี

18955 504200 00383295 วา่ที ร.ต.  กรีฑาพล   โสดาดง กฟฉ.1 อุดรธานี

18956 504201 00383318 นาย  อศัวโภคา   ถาํวาปี กฟฉ.1 อุดรธานี

18957 504202 00384023 นาย  ศกัดา   ครุธวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18958 504203 00378034 นาย  นิสิต   นิเทียน กฟฉ.1 อุดรธานี

18959 504204 00382362 นาย  ปิยะพงษ ์  ลีเพญ็ กฟฉ.1 อุดรธานี

18960 504205 00382071 นาย  จกัรพนัธุ์   ศรีปราบหล่ม กฟฉ.1 อุดรธานี

18961 504206 00402873 นาย  ธนกร   ศรีไทย กฟฉ.1 อุดรธานี

18962 504207 00403697 นาย  ทรงพล   นาโควงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18963 504208 00390353 นาย  ทรงวฒิุ   วชิาการ กฟฉ.1 อุดรธานี

18964 504209 00375709 นาย  อนุศร   งามปอด กฟฉ.1 อุดรธานี

18965 504210 00384073 นาย  ปรรัฐ   บาลยอ กฟฉ.1 อุดรธานี

18966 504211 00376282 นาย  อภินทัธ์   ดีบุญมี ณ ชุมแพ กฟฉ.1 อุดรธานี

18967 504212 00376632 นาย  ศิวกร   คดัชา กฟฉ.1 อุดรธานี

18968 504213 00381261 นาย  สุทธิพร   ยนืสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

18969 504214 00378016 นาย  สราวธุ   มกัสนั กฟก.2 ชลบุรี

18970 504215 00381516 นาย  นรพฒัน์   สุทาธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี

18971 504216 00376600 นาย  มงคล   จิตรเสงียม กฟฉ.1 อุดรธานี

18972 504217 00382930 นาย  วิศรุท   ทองมาศ กฟฉ.1 อุดรธานี

18973 504218 00377656 นาย  สนัติ   อินทิสาร กฟก.2 ชลบุรี

18974 504219 00435363 นาย  วรชาติ   วิเศษสงัข์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18975 504220 00377997 นาย  โสภณ   สุริยนัต์ กฟก.2 ชลบุรี
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18976 504221 00381520 นาย  พงศวิ์ทย ์  โภคาพานิชย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

18977 504222 00378002 นาย  บดินทร์   รูปสวย กฟก.2 ชลบุรี

18978 504223 00379408 นาย  พนัศกัดิ   ธาตุทอง กฟก.2 ชลบุรี

18979 504224 00376569 นาย  นนทวิช   นามมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

18980 504225 00392482 นาย  ฐิติชยั   สุขสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

18981 504226 00376573 นาย  ธนยัรัตน์   นามบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

18982 504227 00392478 นาย  ปฏิภาณ   มณีแสง กฟก.2 ชลบุรี

18983 504228 00376628 นาย  คณิน   เวียงเกตุ กฟฉ.1 อุดรธานี

18984 504229 00391531 นาย  วณฐัพงศ ์  รังสะกินนิน กฟก.2 ชลบุรี

18985 504230 00395480 นาย  จกัรพงษ ์  เพง็แจ่มแจง้ กฟก.2 ชลบุรี

18986 504231 00380774 นาย  เกศกาญจน   ธงศรี กฟก.2 ชลบุรี

18987 504232 00382358 นาย  คมกฤษ   ทาศิริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

18988 504233 00378393 นาย  ทวีโชค   เปียมอุดมลกัษณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

18989 504234 00387417 นาย  สิทธิชยั   จารุนิรันดร์ กฟก.2 ชลบุรี

18990 504235 00380956 นาย  สุทศัน์   สุขเกิด กฟก.2 ชลบุรี

18991 504236 00379058 นาย  ศุภโชค   สมสิทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

18992 504238 00389273 นาย  ธรรมรัตน์   รอดศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

18993 504239 00386320 นาย  สุวตัดิ   เทียนถวาย กฟก.2 ชลบุรี

18994 504240 00389796 นาย  สุธี   สาทประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

18995 504241 00386302 นาย  อนุวตัร   สระพงั กฟก.2 ชลบุรี

18996 504242 00388540 นาย  ยทุธนา   สาลี กฟก.2 ชลบุรี

18997 504243 00379012 นาย  รัฐกล   วฑุฒวิภาต กฟก.2 ชลบุรี

18998 504244 00383245 นาย  ภานุวตัร   เงินเจือ กฟก.2 ชลบุรี

18999 504245 00435840 นาย  ธงชยั   ใหม่ซอ้น กฟต.1 เพชรบุรี

19000 504246 00383540 นาย  สมคิด   ฮวบเจริญ กฟก.2 ชลบุรี
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19001 504247 00433511 นาย  เอนก   จนัทร์ประนต กฟต.1 เพชรบุรี

19002 504248 00383231 นาย  ปฏิพล   พูลสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

19003 504249 00398410 นาย  สุรสิทธิ   คงโกมินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

19004 504250 00385415 นาย  สุนทร   ฟุ้งโล่ห์ กฟก.2 ชลบุรี

19005 504251 00378111 นาย  โยธิน   บุญรอด กฟต.1 เพชรบุรี

19006 504253 00378098 นาย  อนุกูล   อุม้นุช กฟต.1 เพชรบุรี

19007 504254 00388190 นาย  วรากร   เครืองทิพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

19008 504255 00383368 นาย  นนัทม์นสั   ศิริพจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

19009 504256 00383495 นาย  จิรกฤต   วนัลบัแล กฟก.2 ชลบุรี

19010 504257 00378066 นาย  สาธิต   เหลก็ดี กฟต.1 เพชรบุรี

19011 504258 00378070 นาย  เกียรติพนัธ์   รืนรวย กฟต.1 เพชรบุรี

19012 504259 00384055 นาย  ธงชยั   หีบแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

19013 504260 00378084 นาย  รัฐพล   บุญอยู่ กฟต.1 เพชรบุรี

19014 504261 00383386 นาย  ยสินทร   ดนตรี กฟต.1 เพชรบุรี

19015 504262 00378107 นาย  ชนินทร์   แตงอ่อน กฟต.1 เพชรบุรี

19016 504263 00380015 นาย  เอกศกัดิ   กาละพงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

19017 504264 00384041 นาย  พุทธศาสน์   วิชยัรัมย์ กฟก.2 ชลบุรี

19018 504265 00383372 นาย  ทวีศกัดิ   สมศรี กฟต.1 เพชรบุรี

19019 504266 00388609 นาย  สุเมธ   สุขสมบูรณ์ศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

19020 504267 00380760 นาย  วนัเฉลิม   รอดสุธา กฟต.1 เพชรบุรี

19021 504268 00387130 นาย  พรรพต   รอดทอง กฟก.2 ชลบุรี

19022 504269 00380001 นาย  ประกาจนณัฑ ์  ศรีเสวตร์ กฟต.1 เพชรบุรี

19023 504270 00387471 นาย  อรรถพล   โหมดขาํ กฟก.2 ชลบุรี

19024 504271 00380029 นาย  นิติธร   เครือเอม กฟต.1 เพชรบุรี

19025 504273 00379717 นาย  ธนะกลุ   ชาติดี กฟต.1 เพชรบุรี
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19026 504275 00381734 นาย  ธนกร   อินพนัทงั กฟต.1 เพชรบุรี

19027 504276 00394002 นาย  ชาตรี   ทองมี กฟต.1 เพชรบุรี

19028 504277 00381716 นาย  อภิชาติ   อินทิวาด กฟต.1 เพชรบุรี

19029 504278 00393997 นาย  ธนิต   สาํเภาแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

19030 504279 00381720 นาย  จีรยทุธ   อิศรภกัดี กฟต.1 เพชรบุรี

19031 504280 00394016 นาย  สิทธิกร   พราหมณ์ภู่ กฟต.1 เพชรบุรี

19032 504281 00384582 นาย  ภูวิศ   พริมวงกต กฟต.1 เพชรบุรี

19033 504282 00378561 นาย  ติณณภพ   แกว้วารี กฟต.1 เพชรบุรี

19034 504283 00382962 นาย  เชลงพจน์   ราชประดิษฐ์ กฟต.1 เพชรบุรี

19035 504284 00382958 นาย  ปริญญา   ปลงัไปล่ กฟต.1 เพชรบุรี

19036 504285 00387835 นาย  สิริวฒัน์   ปัญญาพ่อ กฟต.1 เพชรบุรี

19037 504286 00387867 นาย  วีระพงษ ์  พูดแตง กฟต.1 เพชรบุรี

19038 504287 00387849 นาย  สุรสรณ์   เจนนา กฟต.1 เพชรบุรี

19039 504288 00382821 นาย  เฉลิมชยั   นิมแยม้ กฟต.1 เพชรบุรี

19040 504289 00389500 นาย  อนิรุตต ์  สวา่งยงิ กฟต.1 เพชรบุรี

19041 504290 00385065 นาย  กรกช   ภู่เตง็ กฟต.1 เพชรบุรี

19042 504291 00377951 นาย  ศุภพงศ ์  เกษศรี กฟต.1 เพชรบุรี

19043 504292 00380697 นาย  ณฐัวฒิุ   เขม็โต กฟต.1 เพชรบุรี

19044 504293 00380451 นาย  ธนากร   พดัลม กฟต.1 เพชรบุรี

19045 504294 00376882 นาย  ศราวธุ   จนัทร์วงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

19046 504295 00376814 นาย  ชยัวฒัน์   ขจิตไพสิฐคุณ กฟต.1 เพชรบุรี

19047 504296 00390426 นาย  ณฐัวฒิุ   เกตุเอียม กฟก.2 ชลบุรี

19048 504297 00381534 นาย  วิรุฬห์   ดีรัศมี กฟก.2 ชลบุรี

19049 504298 00378761 นาย  เอกชยั   แสงรักษา กฟก.2 ชลบุรี

19050 504299 00378757 นาย  เกรียงเดช   สายดาํ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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19051 504300 00385360 นาย  สนัต ์  ตนัมงคล กฟก.2 ชลบุรี

19052 504301 00394884 นาย  ชยัวฒัน์   ทองยงัยืน กฟก.2 ชลบุรี

19053 504302 00388186 นาย  พฒัน์ศิลป์   บุญศรี กฟก.2 ชลบุรี

19054 504303 00391290 นาย  สิทธิพล   ศรีรุน กฟก.2 ชลบุรี

19055 504304 00385910 นาย  ธีระพนัธ์   ดวงใจ กฟก.2 ชลบุรี

19056 504305 00377692 นาย  มารุต   ยอดแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

19057 504306 00394375 นาย  คฑา   กรมไธสง กฟก.2 ชลบุรี

19058 504307 00377238 นาย  เกียรติคุณ   สมกลู กฟก.3 นครปฐม

19059 504308 00378589 นาย  ณฐักานต ์  เสน่หา กฟก.2 ชลบุรี

19060 504309 00386857 นาย  โกวิทย ์  ตระกูลรัมย์ กฟก.2 ชลบุรี

19061 504311 00386948 นาย  ชาติชาย   ศกัดิอารี กฟก.3 นครปฐม

19062 504312 00378820 นาย  ณพฒัน์   เชาวข์นุทด กฟฉ.1 อุดรธานี

19063 504313 00386934 นาย  วิทวสั   พรหมรักษา กฟก.3 นครปฐม

19064 504314 00383427 นาย  วีระพล   วงษง์าม กฟฉ.3 นครราชสีมา

19065 504315 00378298 วา่ที ร.ต.  จิราย ุ  บุญรักษา กฟฉ.1 อุดรธานี

19066 504316 00383304 นาย  ศกัดิชยั   อภยันอก กฟฉ.1 อุดรธานี

19067 504317 00403851 นาย  ประเสริฐศกัดิ   ปุยอาภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

19068 504318 00383936 นาย  อิสรา   เอือประเสริฐชยั กฟก.3 นครปฐม

19069 504319 00378739 วา่ที ร.ต.  เอกชยั   พุทธรักษา กฟก.2 ชลบุรี

19070 504320 00378602 นาย  วีรยทุธ   เสมพิพฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

19071 504321 00389978 นาย  ปัญญสูตร   เชือนิล กฟก.3 นครปฐม

19072 504322 00382299 นาย  ทศพร   ผอ่งแผว้ กฟก.2 ชลบุรี

19073 504323 00385047 นาย  ปิติชาติ   ซือตรง กฟก.2 ชลบุรี

19074 504324 00384500 นาย  นฤพนธ์   สาดเณร กฟก.3 นครปฐม

19075 504325 00383277 นาย  วีรยทุธ   ภาโนมยั กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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19076 504326 00382330 นาย  นที   มณีเนตร กฟก.2 ชลบุรี

19077 504327 00382180 นาย  อภิสิทธิ   วงษนิ์พนธ์ กฟก.2 ชลบุรี

19078 504328 00377488 นาย  ไชยยศ   ไผล่อ้ม กฟก.3 นครปฐม

19079 504329 00382344 นาย  สกลชาติ   เรืองเสนา กฟก.2 ชลบุรี

19080 504330 00382326 นาย  ปริต   จนัทร์เจริญ กฟก.2 ชลบุรี

19081 504331 00378593 นาย  วรวฒิุ   ปถคามิน กฟก.3 นครปฐม

19082 504332 00374321 นาย  จกัรกฤษ   ชินบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

19083 504333 00381102 นาย  พชร   หลงสมบุญ กฟก.3 นครปฐม

19084 504334 00378866 วา่ที ร.ต.  นิรันดร์   ผลเหลือ กฟก.2 ชลบุรี

19085 504335 00431678 นาย  วรสนัต ์  กลุวงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

19086 504336 00377842 นาย  อิทธิพล   เจริญสุข กฟก.2 ชลบุรี

19087 504337 00391327 นาย  พิชชากร   ทองใบ กฟฉ.1 อุดรธานี

19088 504338 00379167 นาย  ชยัยา   มาตขาว กฟก.2 ชลบุรี

19089 504339 00383813 นาย  สรรเพชญ   ศรีเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

19090 504340 00378416 นาย  สุนทร   วงศล์ะคร กฟก.2 ชลบุรี

19091 504341 00383281 นาย  ปิยะนนท ์  ประสงคศิ์ลป์ กฟฉ.1 อุดรธานี

19092 504342 00382853 นาย  ภูเบศ   พงษป์ระสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

19093 504343 00400376 นาย  ราเชน   นอ้ยประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

19094 504344 00379535 นาย  ตวงทรัพย ์  ภู่เกิด กฟก.3 นครปฐม

19095 504345 00388481 นาย  ศรายทุธ   หวงัชืน กฟก.2 ชลบุรี

19096 504346 00412016 นาย  คมกร   จงรักสมหวงั กฟก.3 นครปฐม

19097 504347 00399907 นาย  ธนพงษ ์  วรรณสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

19098 504348 00382780 นาย  ชาตรี   จงเกษกรรณ์ กฟก.3 นครปฐม

19099 504349 00382603 นาย  ณฐัพงษ ์  เกิดขนุทด กฟก.3 นครปฐม

19100 504350 00382794 นาย  ชยัสิทธิ   ตุม้ทองคาํ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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19101 504351 00382776 นาย  ธนวตัร   ผลช่วย กฟก.3 นครปฐม

19102 504352 00379226 วา่ที ร.ต.  ถนอมพงษ ์  ชฎาดาํ กฟก.3 นครปฐม

19103 504353 00379230 นาย  ปริญญา   กีรติวิทยาภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

19104 504354 00379349 นาย  ธนพล   ยะนิล กฟก.3 นครปฐม

19105 504355 00385079 นาย  เอกราช   มาตโห้ กฟก.3 นครปฐม

19106 504356 00385188 นาย  ธนพนธ์   ศรีเกิดครืน กฟก.3 นครปฐม

19107 504357 00382158 นาย  พงษศ์กัดิ   หอมละออ กฟก.3 นครปฐม

19108 504358 00405794 นาย  พชร   ขาํคม กฟก.3 นครปฐม

19109 504359 00385174 นาย  บดินทร์   ไทรไกรรอด กฟก.3 นครปฐม

19110 504360 00388809 นาย  สุธิพงษ ์  สุดโต กฟก.3 นครปฐม

19111 504361 00382176 นาย  ธีรุตม ์  เชือสาํราญรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

19112 504362 00385156 นาย  อนุรุต   บุญมี กฟก.3 นครปฐม

19113 504363 00378511 นาย  ณฐัพงศ ์  มุสิกภูมิ กฟก.3 นครปฐม

19114 504364 00378539 นาย  กฤษฎา   วีระธาํรงกุล กฟก.3 นครปฐม

19115 504365 00378525 นาย  ศราวฒิุ   พงึแกว้ กฟก.3 นครปฐม

19116 504366 00381170 นาย  มนตช์ยั   อ่อนนาเลน กฟก.3 นครปฐม

19117 504367 00378357 นาย  เกียรติศกัดิ   ขาวหนู กฟก.3 นครปฐม

19118 504368 00379949 นาย  อนุสรณ์   สกลุเมือง กฟก.3 นครปฐม

19119 504369 00384300 นาย  ณฐัวฒิุ   แกว้เพชร กฟต.1 เพชรบุรี

19120 504370 00387994 นาย  ณฐัวธุ   เปินสมุทร กฟก.3 นครปฐม

19121 504371 00385324 นาย  อาจณรงค ์  บุญส่ง กฟก.3 นครปฐม

19122 504372 00385310 นาย  สุรชาติ   การกระสงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

19123 504373 00396472 นาย  อนิรุจน์   โพธิอุ่น กฟก.3 นครปฐม

19124 504374 00384314 นาย  รณรต   ขนุศิริมา กฟต.1 เพชรบุรี

19125 504375 00380792 นาย  สมเจตน์   จนัทร์หอม กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

19126 504376 00381475 นาย  สมเกียรติ   สิทธิไทย กฟก.3 นครปฐม

19127 504377 00381461 นาย  อนนัต ์  โพธิพิพิธ กฟก.3 นครปฐม

19128 504378 00392141 นาย  วิรุต   อินสวา่ง กฟก.3 นครปฐม

19129 504379 00378925 นาย  วีรพฒัน์   สาระคาํ กฟก.3 นครปฐม

19130 504381 00379294 นาย  เอกลกัษณ์   พวงประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

19131 504382 00407514 น.ส.  ศศิวิมล   เจริญหลาย กฟน.1 เชียงใหม่

19132 504383 00405453 น.ส.  พชัรี   เลอยศขจาย กฟน.1 เชียงใหม่

19133 504385 00390408 นาย  กรวฒัน์   สงัวาลย์ กฟน.2 พิษณุโลก

19134 504387 00382144 นาย  ชานน   รัศมิทตั สาํนกังานใหญ่

19135 504390 00435163 นาง  ฐิติพรรณ   ปาวิลา กฟน.1 เชียงใหม่

19136 504391 00437751 น.ส.  ฤทยัมาส   บุญกนั กฟน.1 เชียงใหม่

19137 504393 00377551 นาย  วรวงศ ์  พงษห์นองพอก กฟน.2 พิษณุโลก

19138 504396 00379830 น.ส.  ชลิตา   ศรีภิรมย์ สาํนกังานใหญ่

19139 504397 00388081 นาย  ภูมินทร์   พิมพว์ิชยั กฟต.1 เพชรบุรี

19140 504398 00377242 น.ส.  ณฐันรี   ศิริแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

19141 504400 00389300 นาย  คุณากรณ์   ยาสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19142 504401 00399048 นาย  ฐาปกรณ์   ศิริรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19143 504402 00387930 น.ส.  หทยัภทัร   บวับุตร กฟก.1 อยธุยา

19144 504403 00382758 นาย  วฒิุเดช   ศรีจาํนงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19145 504404 00388281 นาย  สถาบนั   ก๋าเงิน กฟน.1 เชียงใหม่

19146 504405 00375763 นาย  คมกฤช   ช่วยจงัหรีด กฟฉ.3 นครราชสีมา

19147 504406 00382744 นาย  หฤษฎ ์  พวงนวม กฟก.3 นครปฐม

19148 504407 00382803 นาย  ศุภชยั   วิลยัเลิศ กฟก.3 นครปฐม

19149 504408 00383631 นาย  ศกัดิชาย   รุดทงั กฟก.3 นครปฐม

19150 504409 00379244 นาย  วรภทัร   โยธา กฟฉ.1 อุดรธานี
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19151 504410 00383754 นาย  ศุภณฐั   ดาํรงสุกิจ กฟก.3 นครปฐม

19152 504412 00382730 นาย  รณชยั   แสงทนงค์ กฟก.3 นครปฐม

19153 504413 00381289 นาย  วสนัต ์  จนัทิมา กฟต.1 เพชรบุรี

19154 504414 00383768 นาย  อนุพงษ ์  บวัแยม้ กฟก.3 นครปฐม

19155 504415 00378616 นาย  ภาสกร   ศรีสุวรรณกุล กฟก.3 นครปฐม

19156 504416 00377274 นาย  ปณิธาน   ชวลิต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19157 504417 00388209 นาย  ประจกัษ ์  วิเศษพลกรัง กฟต.1 เพชรบุรี

19158 504418 00375513 นาย  ณฐัวฒิุ   ควรแยม้ กฟก.1 อยธุยา

19159 504419 00427677 นาย  พนมกร   มาลีหอม กฟน.3 ลพบุรี

19160 504420 00378193 นาย  จิราวฒัน์   บุษราคาํ กฟก.1 อยธุยา

19161 504421 00381493 น.ส.  ศรินทร์ญา   บวัแดง กฟต.1 เพชรบุรี

19162 504422 00382285 น.ส.  วิชญาพร   พรหมอ่อน กฟน.2 พิษณุโลก

19163 504423 00382085 นาย  ณฐัพงษ ์  ศรีหาบุตรโต กฟฉ.3 นครราชสีมา

19164 504424 00423041 นาย  ชนินทรวตั   คาํวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

19165 504425 00375254 นาย  พงศธร   หวงัเอืออตัตชน กฟฉ.3 นครราชสีมา

19166 504426 00380829 นาย  จกัรกฤษณ์   รัตนมุณีวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19167 504427 00380215 นาย  เอกสิทธิ   เตียนพลกรัง กฟฉ.3 นครราชสีมา

19168 504429 00406045 นาย  เศรษฐา   สุขศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19169 504430 00384687 นาย  สาํราญ   เป้าคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19170 504431 00413244 นาย  พิสิษฐ ์  พฒันอุดมศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

19171 504432 00378220 นาย  จิรเชษฐ์   เชือเมืองพาน กฟน.1 เชียงใหม่

19172 504433 00395135 นาย  พนภทัร   ฐานานุกูล กฟน.1 เชียงใหม่

19173 504435 00406736 นาย  อดิศกัดิ   อมรศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

19174 504436 00379117 นาง  ปาณิสรา   วฒันกิจเมธา กฟน.1 เชียงใหม่

19175 504437 00380106 นาย  ปฎิภาณ   เมืองปุ๊ด กฟน.1 เชียงใหม่
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19176 504440 00379694 นาย  จกัรกฤษณ์   เสมอเชือ กฟน.1 เชียงใหม่

19177 504441 00382562 นาย  พงศกร   รุ่งเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

19178 504442 00387603 นาย  กิตติ   ดวงแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

19179 504444 00428419 นาย  ชาคริต   กระแสร์คุปต์ กฟน.1 เชียงใหม่

19180 504445 00390608 นาย  นิธิ   นาคพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19181 504446 00386661 นาย  เรศวร   ศรีวชัรินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19182 504447 00376450 น.ส.  พลอยพรรณ   ยงประเสริฐสุข กฟน.3 ลพบุรี

19183 504448 00377351 นาย  ณฐัพล   ทองถม กฟฉ.1 อุดรธานี

19184 504451 00382499 น.ส.  วิภาพรรณ   สุวนิช กฟน.1 เชียงใหม่

19185 504453 00380479 น.ส.  สิรินาถ   พนมแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

19186 504454 00391395 น.ส.  กนกอร   กรกิงมาลา กฟก.2 ชลบุรี

19187 504455 00389491 นาย  จกัรภทัร   แสงสูง กฟฉ.1 อุดรธานี

19188 504457 00379258 น.ส.  จุฬารัตน์   สงครินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19189 504458 00386348 นาย  วชัรพงศ ์  ดวงปินตา กฟน.1 เชียงใหม่

19190 504459 00378143 นาย  เตวิช   คลา้ยทอง กฟน.3 ลพบุรี

19191 504460 00389437 นาย  วรุตม ์  ปีแดง กฟน.1 เชียงใหม่

19192 504461 00413535 นาย  วิธิสวรรค ์  ปินทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19193 504463 00401431 นาย  กิติพงศ ์  เทพนวน กฟฉ.1 อุดรธานี

19194 504464 00379335 นาย  นิพนธ์   วฒันะประทาย กฟฉ.1 อุดรธานี

19195 504465 00396345 นาย  ฉตัรชยั   พรหมดี กฟฉ.1 อุดรธานี

19196 504466 00392173 นาย  วรวฒิุ   เจินเทินบุญ กฟฉ.1 อุดรธานี

19197 504467 00378898 นาย  ธนัยช์นก   เถาหมอ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19198 504468 00379971 นาย  อธิปัตย ์  ไชยมาโย กฟฉ.1 อุดรธานี

19199 504469 00380033 นาย  รพีภทัร   ชยัสุนทร กฟฉ.1 อุดรธานี

19200 504470 00387071 น.ส.  พรพิมล   ขนอ่อน กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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19201 504471 00384619 น.ส.  พรพิมล   ละอองแกว้ สาํนกังานใหญ่

19202 504472 00384378 น.ส.  ชุติกาญจน์   กาญจนวฒันาวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19203 504473 00393442 นาย  กฤษณะพงศ ์  ทงัจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

19204 504474 00379199 น.ส.  นพวรรณ   มีสมบูรณ์ กฟน.2 พิษณุโลก

19205 504475 00391709 น.ส.  บุษบงกช   กิจพาณิชย์ กฟก.1 อยธุยา

19206 504476 00405958 น.ส.  ประณยา   โตทวี กฟน.3 ลพบุรี

19207 504477 00381320 น.ส.  สิริวิมล   พงษเ์พง็ กฟก.1 อยธุยา

19208 504478 00377074 น.ส.  วชัรา   จนัทนิสร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

19209 504479 00378325 นาย  รัชชานนท ์  ช่างแต่ง กฟก.1 อยธุยา

19210 504481 00380679 นาย  ฐิติวงศ ์  จนัทร์โฮม กฟก.1 อยธุยา

19211 504482 00382194 นาย  ไตรรงค ์  คงคาชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

19212 504483 00378311 น.ส.  สุพิชญา   เพช็รสุขมุ กฟก.1 อยธุยา

19213 504484 00404689 นาย  สุรเชษฐ์   กวา้งขวาง กฟฉ.1 อุดรธานี

19214 504485 00386875 น.ส.  อภิญญา   หุ่นดี กฟก.1 อยธุยา

19215 504486 00377115 นาง  วิชิราภา   วิทยาศาสตร์ กฟก.1 อยธุยา

19216 504487 00381057 วา่ที ร.ต.  วรุตม ์  ฤทธิชยั กฟก.1 อยธุยา

19217 504489 00382726 นาย  พุทธางกรู   เทศสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

19218 504490 00376214 น.ส.  นนัทรัตน์   อาทนะจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

19219 504491 00392664 นาย  วิรุฬห์   ชูลิขิต กฟก.1 อยธุยา

19220 504492 00377088 น.ส.  กนกกาญจน์   ศรีแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19221 504493 00383168 น.ส.  ดาริน   มูลศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

19222 504494 00434880 นาย  พชร   ประพิณ กฟก.1 อยธุยา

19223 504495 00386570 นาย  วีระพล   หอระดี กฟก.1 อยธุยา

19224 504496 00381207 น.ส.  วรัลชญาน์   ไตรอิสราภสัร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19225 504498 00388295 น.ส.  กนกรัชต ์  ทองศรีนอ้ย กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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19226 504499 00384887 นาย  ฤชากร   มะโน กฟน.2 พิษณุโลก

19227 504500 00379612 น.ส.  ศรธิดา   กอ้นคง กฟน.2 พิษณุโลก

19228 504501 00379208 นาย  ฉตัรพล   สิทธิใหม่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19229 504502 00375090 นาย  ณฐัเดช   บวันวล กฟน.3 ลพบุรี

19230 504503 00379549 นาย  ชยากร   ชาญจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19231 504505 00375054 น.ส.  วราลี   กสิวฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

19232 504506 00374717 น.ส.  วินยัพร   อบมาเนตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19233 504507 00390171 นาย  ปฐมพงษ ์  สุขเกษม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19234 504510 00378048 นาย  อิสรพงษ ์  ธรรมยา กฟน.1 เชียงใหม่

19235 504511 00379735 นาย  ดนยั   เปียวเช กฟน.1 เชียงใหม่

19236 504512 00429479 นาย  ชาตรี   ศรีชมภู กฟน.3 ลพบุรี

19237 504513 00376028 นาย  วินิจ   เกิดเพง็ สาํนกังานใหญ่

19238 504514 00380738 นาย  พงศกร   จนัทร์โต กฟน.2 พิษณุโลก

19239 504515 00376991 นาย  พิตตินนัท ์  วสยางกูร กฟน.3 ลพบุรี

19240 504516 00376787 น.ส.  ปัทมา   สวนใหญ่ สาํนกังานใหญ่

19241 504517 00375731 น.ส.  ทศันีย ์  ลิมป์สานนท์ สาํนกังานใหญ่

19242 504518 00375781 นาย  นรินทร   เชือชวด สาํนกังานใหญ่

19243 504519 00382203 วา่ที ร.ต.  บุญฤทธิ   เสือยมิ กฟน.3 ลพบุรี

19244 504520 00388213 นาย  จกัรพงษ ์  พนมยงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19245 504522 00381920 นาย  ภาสกร   ตอฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19246 504523 00376400 นาย  ธีระพนัธ์   อุ่นศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19247 504526 00384837 นาย  ธวชัชยั   สุขสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

19248 504527 00404998 นาย  ชคทัพล   พุทธกาล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19249 504528 00380742 นาย  นนัทิยะ   เอียมคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19250 504529 00380756 นาย  อนุชา   ขนัทา กฟฉ.3 นครราชสีมา
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19251 504530 00378175 นาย  พีฆชา   นาคะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19252 504531 00385342 นาย  ชยัวฒัน์   นาคเลียง กฟต.3 ยะลา

19253 504532 00407128 น.ส.  อวกิา   รอดเสมอ กฟน.3 ลพบุรี

19254 504534 00386534 น.ส.  มลัลิกา   อุบลธรรม กฟก.3 นครปฐม

19255 504535 00376878 น.ส.  ปาจรีย ์  ชืนจิตตศิ์ริ กฟก.3 นครปฐม

19256 504536 00408310 น.ส.  วีร์กมล   นาคลมยั กฟก.3 นครปฐม

19257 504537 00377824 น.ส.  จนัทกานต ์  ชตารัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19258 504538 00384873 นาย  พงศธร   ขนัสาคร กฟก.3 นครปฐม

19259 504539 00393688 นาย  วชัระ   เวทีภิรมย์ กฟก.3 นครปฐม

19260 504540 00406681 นาย  ชานินทร์   ศรีสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

19261 504541 00378216 นาย  ภูมิพฒัน์   สุขประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

19262 504542 00398165 นาย  ปรีชาพล   นวลขวญั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19263 504544 00392537 นาย  ศรัญวิทย ์  กบิลพฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

19264 504545 00392969 นาย  ทตัเทพ   วงษข์วญัเมือง กฟก.3 นครปฐม

19265 504546 00398179 นาย  บดินทร์   บุญเรือง สาํนกังานใหญ่

19266 504547 00377810 นาย  ปิยพทัธ์   วงศเ์หมย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19267 504549 00380960 นาย  นวพล   นามวิเศษ กฟก.2 ชลบุรี

19268 504550 00387017 นาย  นฐัพงษ ์  จูมวรรณณา กฟต.3 ยะลา

19269 504551 00381366 นาย  วีระพล   คู่ประสิทธิพร กฟก.2 ชลบุรี

19270 504552 00386807 น.ส.  รัชดาภรณ์   ทรัพยส์มบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

19271 504553 00379044 น.ส.  วรัญญา   วงคส์ถาน กฟก.2 ชลบุรี

19272 504554 00391204 น.ส.  ทศัน์ภรณ์   จนัทะโชติ กฟก.2 ชลบุรี

19273 504555 00377224 นาง  นิภาวรรณ   วงศล์อ้มนิล กฟก.2 ชลบุรี

19274 504556 00390662 นาย  รุ่งพร   แถมวฒันะ กฟก.2 ชลบุรี

19275 504557 00383659 นาย  พงศธร   ทองไทย กฟก.2 ชลบุรี
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19276 504558 00381293 นาย  ธีรภทัร์   มากจริง กฟก.2 ชลบุรี

19277 504559 00384223 นาย  พชร   พชัรพจนากรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

19278 504560 00382926 น.ส.  นรภร   แดงละอุ่น กฟต.1 เพชรบุรี

19279 504562 00378361 นาย  ศุภโชค   ประไวย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19280 504563 00382417 นาย  ฐณฏัพล   คงสนิท กฟต.1 เพชรบุรี

19281 504564 00433507 นาย  รัศศิโย   ชูโชติ กฟต.1 เพชรบุรี

19282 504565 00378848 นาย  สุทธิพร   ปินทอง กฟต.1 เพชรบุรี

19283 504566 00385738 นาย  บญัชา   แบขนุทด กฟฉ.1 อุดรธานี

19284 504567 00384423 นาย  ธนากร   พรมสุวรรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

19285 504568 00414854 น.ส.  วริษฐา   วาจาสตัย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19286 504569 00379967 นาง  ธิติมา   วารี กฟฉ.3 นครราชสีมา

19287 504570 00381875 น.ส.  สุมิตรา   จุลจินดา กฟต.3 ยะลา

19288 504571 00385138 น.ส.  มิงกมล   มิงแกว้ กฟต.3 ยะลา

19289 504573 00385374 นาย  อานนัท ์  มากสุดใจ กฟน.3 ลพบุรี

19290 504574 00383259 นาย  ศุภโชค   มกรพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19291 504575 00381007 น.ส.  สุมล   แกว้ร่วมวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

19292 504577 00403374 นาย  พิรพฒัน์   บุญลือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19293 504578 00383695 นาย  ยทุธนา   ไมห้อม กฟน.3 ลพบุรี

19294 504579 00388304 นาย  กฤตกร   ธนาสวสัดิโยธิน กฟน.2 พิษณุโลก

19295 504580 00382403 นาย  ภานุวฒัน์   สว่างจิตต์ กฟต.1 เพชรบุรี

19296 504581 00388681 นาย  วีรเดช   ประเสริฐธนบุตร กฟต.3 ยะลา

19297 504582 00390721 นาย  สุวิกรม   ศรีอินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19298 504583 00384019 น.ส.  นิสา   เครือศรี สาํนกังานใหญ่

19299 504585 00386598 น.ส.  กานดา   สุริวงษ์ สาํนกังานใหญ่

19300 504586 00387358 นาย  อิทธิกร   สวา่งศรี กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

19301 504587 00379935 น.ส.  อรรจยา   วงศสุ์วรรณ สาํนกังานใหญ่

19302 504588 00380110 นาย  วีระยทุธ   กรองมาลยั สาํนกังานใหญ่

19303 504590 00395303 นาย  ยศวินทร์   หอมศรีประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

19304 504592 00393383 นาย  บุญเสริม   อินทร์สุข สาํนกังานใหญ่

19305 504594 00379080 นาง  จิดาภา   จิรประเสริฐวงศ์ สาํนกังานใหญ่

19306 504595 00382912 นาย  ณฐพล   บวัชาติ กฟน.3 ลพบุรี

19307 504596 00379658 นาย  ปิยะวฒัน์   สถาอุ่น สาํนกังานใหญ่

19308 504597 00381548 นาย  รพีพฒัน์   ชุ่มนวล สาํนกังานใหญ่

19309 504601 00398929 น.ส.  ประภาสี   โพธิปักขิย์ สาํนกังานใหญ่

19310 504603 00379721 นาย  คงศกัดิ   คุณคาํภา สาํนกังานใหญ่

19311 504604 00383081 นาย  กวีพฒัศ ์  บริรักษเ์ศวกูร สาํนกังานใหญ่

19312 504605 00403938 น.ส.  อาภาวี   สนัติธรรม กฟก.2 ชลบุรี

19313 504606 00379785 น.ส.  นนัทญา   เยน็ใจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19314 504607 00379553 นาย  นนทลกัษณ์   หนูหลง สาํนกังานใหญ่

19315 504609 00381239 นาย  ปรัชญ ์  ยศยาวิไล สาํนกังานใหญ่

19316 504610 00386920 นาย  วริศ   เอียมวรวฒิุกุล สาํนกังานใหญ่

19317 504612 00380342 นาย  ศุทธศกัดิ   สงัขศิ์ริ สาํนกังานใหญ่

19318 504613 00379812 น.ส.  วรทยั   วรรณประเวช สาํนกังานใหญ่

19319 504614 00380142 น.ส.  จารุวรรณ   ลพบุรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19320 504615 00381275 น.ส.  วไลลกัษณ์   ไชยนาํออ้ม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19321 504616 00381766 น.ส.  เพญ็วิสา   เครือสาร กฟก.3 นครปฐม

19322 504617 00379367 น.ส.  อารีย ์  เขียมเจริญ สาํนกังานใหญ่

19323 504618 00380124 นาง  วรัญญา   กอ้นสมบติั สาํนกังานใหญ่

19324 504620 00381352 นาง  ณจรี   เรืองสกุล สาํนกังานใหญ่

19325 504621 00385160 นาย  ศุภกิจ   แดงขาว สาํนกังานใหญ่
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19326 504622 00389891 นาย  วริทธ์   งามพิเศษศกัดิ สาํนกังานใหญ่

19327 504623 00389873 นาย  ธิติวฒิุ   เกียรติวิศาลศรี สาํนกังานใหญ่

19328 504624 00384673 นาย  อธิวฒัน์   พงษอ์มรภสัร์ สาํนกังานใหญ่

19329 504625 00380433 นาย  เดชพล   เลาก่อสกลุ สาํนกังานใหญ่

19330 504626 00388772 น.ส.  ทิพกฤตา    วงษป์ระดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

19331 504627 00387049 นาย  นพณฐั   วาปี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19332 504628 00381011 นาย  เอกบดินทร์   สนสร้อย สาํนกังานใหญ่

19333 504629 00380051 นาย  ภาคภูมิ   บุญศรี สาํนกังานใหญ่

19334 504630 00379917 นาย  วรวิช   โรจน์ถาวร สาํนกังานใหญ่

19335 504632 00379808 น.ส.  มชัฌิมาศ   เขียวคาํ สาํนกังานใหญ่

19336 504633 00385251 นาย  สุชีพ   บวัเผียน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19337 504634 00385665 นาย  ดนุพล   อินทรพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19338 504635 00379826 นาย  ธนพฒัน์   บุญรอด สาํนกังานใหญ่

19339 504636 00384796 นาย  ทินกร   วงษเ์กษม สาํนกังานใหญ่

19340 504637 00384146 นาย  ภานุพงศ ์  แกว้กอ สาํนกังานใหญ่

19341 504638 00380556 นาย  นที   เปรมะวตั สาํนกังานใหญ่

19342 504639 00380988 นาย  อุดมพร   สงัขก์รด สาํนกังานใหญ่

19343 504640 00414686 น.ส.  อชิรญา   จนัทร์กูล กฟก.2 ชลบุรี

19344 504641 00400849 นาย  ทรงยศ   มณีวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

19345 504645 00385938 นาย  สมชัภูมิ   ยะวงษ์ กฟน.2 พิษณุโลก

19346 504650 00383904 นาย  อภิเดช   นกัไร่ กฟน.1 เชียงใหม่

19347 504651 00385297 นาย  เทพฤทธิ   แบ่งทิศ กฟน.1 เชียงใหม่

19348 504652 00387203 น.ส.  เอมิกา   พรมมายอม กฟน.1 เชียงใหม่

19349 504653 00389928 นาย  รัตนพล   เดชมนต์ กฟน.1 เชียงใหม่

19350 504654 00384178 น.ส.  สุปรียา   แข่งขนั กฟน.1 เชียงใหม่
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19351 504655 00391309 นาย  อจัฉริยะ   มูลอา้ย กฟน.1 เชียงใหม่

19352 504656 00383431 นาย  สุริยา   บุญมา กฟน.1 เชียงใหม่

19353 504657 00383831 นาย  ธนเศรษฐ ์  ปัญญาดี กฟน.1 เชียงใหม่

19354 504658 00398456 นาย  อานนท ์  หน่อชาย กฟน.1 เชียงใหม่

19355 504659 00441411 นาย  คุม้ครอง   ดาวสือ กฟน.1 เชียงใหม่

19356 504660 00399343 นาย  ทฤษฎี   มีวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

19357 504661 00399589 นาย  ธีรศกัดิ   ใจทอง กฟน.1 เชียงใหม่

19358 504662 00398474 นาย  วนัเฉลิม   หล่อเถิน กฟน.1 เชียงใหม่

19359 504663 00387512 นาย  ธนะชยั   บุญมาแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

19360 504664 00386289 นาย  ปิยณฐั   นนัทชยัวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

19361 504665 00385110 วา่ที ร.ต.  ยพุราช   ลีเลียง กฟน.1 เชียงใหม่

19362 504666 00386689 น.ส.  อรพินท ์  ศรีสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

19363 504667 00383918 น.ส.  กณัติกาล   เป็งตนั กฟน.1 เชียงใหม่

19364 504668 00388554 น.ส.  พลอย   กาํเนิดศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

19365 504669 00386639 นาย  ทวิรท   เจนจบ กฟก.3 นครปฐม

19366 504670 00386734 นาย  กษิดิศ   จิตติชยั กฟก.3 นครปฐม

19367 504671 00399284 นาย  นพดล   ดีลอด กฟก.3 นครปฐม

19368 504672 00387380 นาย  ศลัยพล   ฉนัประเสริฐศกัดิ สาํนกังานใหญ่

19369 504673 00385851 น.ส.  ธนนัธร   สุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

19370 504674 00403324 น.ส.  บุษบา   คูหาสนัติกาญจน์ กฟก.3 นครปฐม

19371 504676 00402982 นาย  ณฐัพร   นุชพุ่ม กฟก.3 นครปฐม

19372 504677 00388009 นาย  เบย ์  ศรีห้วยยอด กฟก.3 นครปฐม

19373 504679 00392573 น.ส.  รัตนาภรณ์   ปิจจวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

19374 504681 00384487 น.ส.  ลดัดาวลัย ์  นุกูลเตชะศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19375 504682 00386443 นาย  อคัรเดช   สวสัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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19376 504683 00390103 นาย  เกษมศกัดิ   คงชล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19377 504684 00406322 นาย  นพนนท ์  หนูทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19378 504685 00407005 นาย  ชิษณุกฤต   ปานเนือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19379 504686 00389819 นาย  มนสั   มงคุณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19380 504687 00406463 นาย  ปิยะวฒัน์   สาํเนาการ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19381 504688 00385506 นาย  วิชม   ศรีเปารยะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19382 504689 00389528 นาย  บุญชยั   ผสมทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19383 504690 00397773 นาย  จิรเศรษฐ ์  เศรษฐกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19384 504691 00384150 นาย  อนุชา   เยน็ใจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19385 504692 00394507 นาย  วชัระพงศ ์  แซ่ลิม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19386 504693 00383263 นาย  เดชา   อุย้เวง้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19387 504694 00385906 นาย  วชัรพงษ ์  สยามพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19388 504695 00400780 นาย  จกักฤษณ์   สุนทรานุรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19389 504696 00383190 นาย  ฉตัรชยั   พรหมเสน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19390 504697 00390317 นาย  ฐานนัท ์  เพญ็บุญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19391 504698 00390167 นาย  ณฐั   สวสัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19392 504699 00402928 วา่ที ร.ต.  อลงกรณ์   กองธรรม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19393 504700 00402691 นาย  จเร   รักษกาญจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19394 504701 00401718 วา่ที ร.ต.  ประเดิม   ฮนัโทน้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19395 504702 00390630 นาย  เอกชยั   พินิจกาญจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19396 504703 00427031 นาย  ธีระศกัดิ   จินดานุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19397 504704 00432488 นาย  ชณะชล   พุกอิม กฟก.3 นครปฐม

19398 504705 00390076 นาย  ภูวนาฎ   แซ่เลียม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19399 504707 00391604 นาย  อภิสิทธิ   หอมชืน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19400 504708 00385556 นาย  โกสินทร์   พนัพม่า กฟฉ.3 นครราชสีมา
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19401 504709 00385106 น.ส.  ศรัญญา   โปร่งจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

19402 504710 00428750 น.ส.  ภทัราภรณ์   โชคดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

19403 504711 00382653 นาย  ศรายธุ   เสริมวิชิตชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

19404 504712 00398529 นาย  อนุชิต   แกมทบัทิม กฟฉ.3 นครราชสีมา

19405 504713 00390735 นาย  ภานุพงศ ์  คาํโสภา กฟฉ.3 นครราชสีมา

19406 504714 00384914 นาย  กิตติศกัดิ   บานชน กฟฉ.3 นครราชสีมา

19407 504715 00383045 นาย  วรชยั   สีดาเหลา กฟฉ.3 นครราชสีมา

19408 504716 00396177 นาย  ไสว   ร่มมะเริง กฟฉ.3 นครราชสีมา

19409 504717 00387267 นาย  บญัชา   เกสีจอหอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19410 504718 00399852 นาย  พิทยา   สารมะโน กฟฉ.3 นครราชสีมา

19411 504719 00385201 นาย  กิตติพนัธ์   เลากลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

19412 504720 00388613 นาย  กฤษดา   นกพรหม กฟฉ.3 นครราชสีมา

19413 504721 00391654 นาย  เสรี   ศรีปรางค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19414 504722 00388754 นาย  กิตติศพัท ์  สุริยะรังสรรค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19415 504723 00388768 นาย  กีรติ   มีดีจนัทรังษี กฟฉ.3 นครราชสีมา

19416 504724 00388427 นาย  ศิวากร   เพญ็ภาสกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19417 504725 00383186 นาย  สามารถ   กะเชือมรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19418 504734 00383645 น.ส.  พชัรินทร์   ทองเจียว กฟฉ.1 อุดรธานี

19419 504735 00383972 นาย  ปิยะพงศ ์  โพธิศรีแกว้ สาํนกังานใหญ่

19420 504737 00407150 น.ส.  ชนมนิ์ดา   ธีญะวุฒิ สาํนกังานใหญ่

19421 504739 00388104 นาย  อนุชาติ   เกษรเสนา กฟฉ.1 อุดรธานี

19422 504742 00385451 นาย  อลงกรณ์   บวัระบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

19423 504743 00384932 นาย  ภุชงค ์  เพชรคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

19424 504744 00382253 นาย  พิชญวฒิุ   แทนวนัดี สาํนกังานใหญ่

19425 504745 00384900 นาย  กฤษดากร   พละแสน กฟฉ.1 อุดรธานี
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19426 504746 00385447 นาย  เชาวรัตน์   ภูกาบ กฟฉ.1 อุดรธานี

19427 504747 00432624 นาย  ชลชนินทร์   ช่องชนิล สาํนกังานใหญ่

19428 504748 00419218 นาย  กิตติพงศ ์  ภูบงัไม้ กฟฉ.1 อุดรธานี

19429 504749 00392050 น.ส.  พรฑิตา   ชาํนิการขาย สาํนกังานใหญ่

19430 504750 00387617 นาย  วรวฒิุ   โคตรแสนดี กฟฉ.1 อุดรธานี

19431 504751 00386025 น.ส.  ธนิตา   งามสอาด สาํนกังานใหญ่

19432 504752 00388140 นาย  อนุรักษ ์  พาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

19433 504753 00380601 นาย  สุรเชษฐ์   ดอนพุดซา สาํนกังานใหญ่

19434 504754 00413771 นาย  อลงกต   กนัคาํ สาํนกังานใหญ่

19435 504755 00398947 น.ส.  พฤกษา   พฤทธิสาริกร สาํนกังานใหญ่

19436 504756 00399175 น.ส.  ศศิรดา   วีระสุนทร สาํนกังานใหญ่

19437 504757 00385710 น.ส.  วรางคนางค ์  ไชยศกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19438 504760 00385924 นาย  กฤษดา   สิงห์วิเศษ กฟฉ.1 อุดรธานี

19439 504762 00387562 นาย  คมกฤษณ์   โทรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

19440 504763 00383154 นาย  ฤทธิศกัดิ   กวานดา สาํนกังานใหญ่

19441 504764 00389605 นาย  กมลภูมิ   ทองวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

19442 504765 00400049 นาย  วิทยา   พรหมนอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

19443 504766 00403724 นาย  สุริยพงษ ์  บุดดี กฟฉ.1 อุดรธานี

19444 504767 00385247 นาย  พสิกา   พฒัธนานุรักษ์ สาํนกังานใหญ่

19445 504768 00383663 นาย  สรรชยั   อานอาชา สาํนกังานใหญ่

19446 504769 00399957 นาย  เพชรกลา้   โนมะยา สาํนกังานใหญ่

19447 504771 00392105 นาย  นครินทร์   องัสนาวศิน กฟก.3 นครปฐม

19448 504772 00389328 นาย  ศลัย ์  คงเจริญสมบติั สาํนกังานใหญ่

19449 504773 00380097 น.ส.  ณิชมน   จางศิริ สาํนกังานใหญ่

19450 504776 00380633 น.ส.  ศรัณยรั์ตน์   นามเพราะ สาํนกังานใหญ่
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19451 504777 00391004 น.ส.  สิรามล   สุขเอียม สาํนกังานใหญ่

19452 504779 00381075 นาย  ณฐัพล   สีนวล สาํนกังานใหญ่

19453 504780 00381370 นาย  จรัณวสั   รอดหลกั สาํนกังานใหญ่

19454 504781 00408356 นาย  จตุรงค ์  ทองแกมแกว้ สาํนกังานใหญ่

19455 504782 00386352 นาย  พรพิพฒัน์   เติมเกียรติไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

19456 504783 00381348 นาย  สพล   วงศบ์วรศาศวตั สาํนกังานใหญ่

19457 504784 00381093 นาย  สุวิกรม   วราภรณ์ สาํนกังานใหญ่

19458 504785 00391713 นาย  วฒิุชยั   เดชธราดล สาํนกังานใหญ่

19459 504786 00387003 นาย  สุรศกัดิ   เวชบรรพต กฟฉ.1 อุดรธานี

19460 504787 00385647 นาย  พิสิฐ   ร่มโพธิ กฟน.2 พิษณุโลก

19461 504788 00402669 นาย  นิรันดร์   ศรีทรงฮาด กฟฉ.1 อุดรธานี

19462 504789 00387180 นาย  อนสั   สนัหมุด สาํนกังานใหญ่

19463 504790 00397614 น.ส.  อรทยั   แสงทอง สาํนกังานใหญ่

19464 504791 00440574 น.ส.  ปภสันนัธ์   โกสุมา กฟฉ.1 อุดรธานี

19465 504792 00389546 นาย  ภทัรดนยั   มนัเหมือนป้อม กฟก.1 อยธุยา

19466 504793 00388063 นาย  คุณากร   จริยาจิรวฒันา กฟก.2 ชลบุรี

19467 504794 00401277 นาย  ณฐัพงษ ์  วชัรชยัทโลสถ กฟก.2 ชลบุรี

19468 504795 00389982 นาย  อมัรินทร์   เพชรรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

19469 504796 00427740 นาย  รชต   คงชยาสุขวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

19470 504797 00389241 น.ส.  ศิริลกัษณ์   กาวิละ กฟก.2 ชลบุรี

19471 504798 00388463 นาย  ปัญญา   ภิกษาวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

19472 504799 00422504 นาย  ธนากร   จุฑาเกตุ กฟก.2 ชลบุรี

19473 504800 00388877 นาย  ณฐัพล   คุม้ไม้ กฟก.2 ชลบุรี

19474 504801 00388972 นาย  ธญัวชิญ ์  วิเศษสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

19475 504802 00385142 น.ส.  นนัทนา   สุประกอบ กฟก.2 ชลบุรี
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19476 504803 00404039 นาย  สิทธิศกัดิ   ศุภธีระนนท์ กฟก.2 ชลบุรี

19477 504804 00394098 นาย  นพดล   ทว้มทอง กฟก.2 ชลบุรี

19478 504806 00385051 น.ส.  อญัมณี   ศรีแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

19479 504807 00395408 นาย  วิทวสั   บรรจงการ กฟก.2 ชลบุรี

19480 504808 00385833 น.ส.  พรพิรุณ   พิริยะกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19481 504809 00389596 นาย  นิวฒัน์   เสตรา กฟก.2 ชลบุรี

19482 504810 00402241 นาย  ภูวไนย   สุระคาย กฟฉ.1 อุดรธานี

19483 504811 00391090 นาย  พูนศกัดิ   แซ่เตีย กฟก.2 ชลบุรี

19484 504812 00396145 นาย  ภคพล   ม่วงสีสนัต์ กฟก.2 ชลบุรี

19485 504813 00393901 นาย  ปวีณ   วงษส์กุล กฟก.2 ชลบุรี

19486 504814 00402700 นาย  สุพจน์   ธรรมดา กฟก.2 ชลบุรี

19487 504815 00393915 นาย  เพชร   ไขประภาย กฟก.2 ชลบุรี

19488 504816 00391240 นาย  วรินทร   ศรีสุทศัน์กุล กฟก.3 นครปฐม

19489 504817 00404770 นาย  วชัระ   เจริญสุข กฟก.2 ชลบุรี

19490 504818 00388845 นาย  ธีรพฒัน์   บุญรักษา กฟก.2 ชลบุรี

19491 504819 00427736 นาย  สุทธิวฒัน์   เครือวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

19492 504820 00387158 นาย  สุรสิทธิ   มีนนท์ กฟก.2 ชลบุรี

19493 504821 00390458 นาย  ธิตินนท ์  กตัติยบุตร กฟก.2 ชลบุรี

19494 504822 00394925 นาย  ธเนศ   กุลวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19495 504823 00388831 นาย  ธีรพนัธ์   ปลอ้งเงิน กฟก.2 ชลบุรี

19496 504824 00388859 นาย  ศกัดินนท ์  ศกัดิสมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

19497 504825 00395458 นาย  ชาญยทุธ   ศรีชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

19498 504826 00416997 นาย  ภทัร   พืนแสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19499 504827 00384596 น.ส.  อรปวีณ์   ธรรมานุชิต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19500 504828 00406122 นาย  สหวิช   วงศเ์พชรรัตน์ กฟต.3 ยะลา
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19501 504830 00390599 นาย  เนติธร   ราชพรหม กฟต.3 ยะลา

19502 504831 00406372 นาย  เชาวลิต   พชัรเลขกุล กฟต.3 ยะลา

19503 504832 00402782 น.ส.  สิริพนัธ์   พนัธ์ทวีทรัพย์ กฟต.3 ยะลา

19504 504833 00391868 นาย  วิริยะ   รุ่งเรือง กฟต.3 ยะลา

19505 504834 00387485 น.ส.  จนัทนี   สุวรรณรัตน์ กฟต.3 ยะลา

19506 504835 00395985 นาง  โสจิรัตน์   บุญเชิด กฟต.3 ยะลา

19507 504836 00380065 น.ส.  อาทิตยา   วงศอุ์ดมวฒันา สาํนกังานใหญ่

19508 504837 00403897 นาย  กีรพล   เจียรวณิชชา กฟต.3 ยะลา

19509 504839 00391981 วา่ทีร้อยตรีหญิง  พชัรินทร์   เสาะสุวรรณกฟต.3 ยะลา

19510 504840 00387649 น.ส.  ชฎาพร   หลกัคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19511 504841 00418949 นาย  อาลียาส   ดือราแม กฟต.3 ยะลา

19512 504842 00388118 นาย  รติกร   เยน็ใจ กฟต.3 ยะลา

19513 504843 00383736 นาย  กิติภูมิ   ภทัรชยัดิษกุล กฟต.3 ยะลา

19514 504844 00425984 นาย  อาลียะห์   เจะและ กฟต.3 ยะลา

19515 504845 00384132 น.ส.  อนุสรา   แก่นจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19516 504846 00404675 นาย  สุริยา   การีอุมา กฟต.3 ยะลา

19517 504847 00386461 นาย  สมคิด   เสียมไหม กฟต.3 ยะลา

19518 504849 00392987 น.ส.  ยวุธิดา   ดาํรงคภ์กัดี กฟก.3 นครปฐม

19519 504851 00407196 น.ส.  กนกพร   แววสง่า กฟต.3 ยะลา

19520 504852 00385483 นาย  ณฐัพล   สิทธิศรีจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

19521 504853 00387926 นาย  ฮาฟีซู   มูดอ กฟต.3 ยะลา

19522 504854 00414254 น.ส.  นิโลบล   ทองประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

19523 504855 00412852 นาย  สุริยะ   หนูรอด กฟต.3 ยะลา

19524 504856 00392755 นาย  ณฐัพงศ ์  มีขนุทด กฟน.3 ลพบุรี

19525 504857 00388495 นาย  ภรต   แสงจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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19526 504858 00392432 นาย  ประจกัษ ์  ภาษี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19527 504859 00388013 นาย  แวซอเฮาะ   แวโดยี กฟต.3 ยะลา

19528 504860 00401936 นาย  ฮามูดี   กามา กฟต.3 ยะลา

19529 504861 00386366 นาย  เจนรัฐ   กองแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19530 504863 00391577 นาย  เกษม   สุขแกว้ กฟต.3 ยะลา

19531 504864 00401968 นาย  อบัดุลรอมนั   ฮะสะแต กฟต.3 ยะลา

19532 504867 00391804 นาย  สจัจะธรรม   วิชยัยา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19533 504868 00404025 นาย  ชิตพล   นิลม่วง กฟต.1 เพชรบุรี

19534 504869 00384069 นาย  พฒันพงษ ์  ปันเนตร กฟน.3 ลพบุรี

19535 504870 00394470 นาย  สุรสิทธิ   สงัเตม็ กฟน.3 ลพบุรี

19536 504871 00395412 นาย  ภานุวฒัน์   เหมือนหนู กฟต.3 ยะลา

19537 504872 00403065 นาย  ธีระพงศ ์  เรืองดาํ กฟต.3 ยะลา

19538 504873 00387885 นาย  รัตกร   แสงสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19539 504874 00418444 นาย  ศุภฤกษ ์  สุเดชะ กฟน.3 ลพบุรี

19540 504875 00386411 นาย  นนัทวฒิุ   โทวิชา กฟฉ.1 อุดรธานี

19541 504877 00384623 นาย  เดชบญัชา   พ่วงเถือน กฟน.3 ลพบุรี

19542 504878 00388459 นาย  สุภชยั   ยาวะโนภาส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19543 504879 00382817 นาย  พลัลภ   มีเทศ กฟน.3 ลพบุรี

19544 504880 00382885 นาย  อาํพล   ชุมพร กฟน.3 ลพบุรี

19545 504881 00407378 น.ส.  รัฐทียา   สุขเกษม กฟต.1 เพชรบุรี

19546 504882 00382871 นาย  สมัฤทธิ   ก๊กเฮง กฟน.3 ลพบุรี

19547 504883 00393088 นาย  ณฐัชยั   คีมกระโทก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19548 504884 00383786 นาย  ปริวฒัน์   อุทธงั กฟน.3 ลพบุรี

19549 504885 00383518 น.ส.  เพญ็ศิริ   คงอุดมธนกร กฟน.3 ลพบุรี

19550 504886 00392650 น.ส.  ภวิภา   แซ่หยง่ กฟน.3 ลพบุรี
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19551 504887 00385401 นาย  นรินทร์   เงานอ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19552 504888 00390026 นาย  ธรรมนูญ   ชนะชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19553 504889 00387899 วา่ที ร.ต.  โกวิท   หลอดโสภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19554 504890 00384714 น.ส.  ชาลินี   มีพงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

19555 504891 00385433 นาย  สิริชยั   จนัทร์กระจ่าง กฟต.1 เพชรบุรี

19556 504892 00398901 นาย  สุรพงษ ์  คงสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

19557 504893 00385510 นาย  สุทธิภทัร   พลพุธ กฟต.1 เพชรบุรี

19558 504894 00387576 นาย  วีรภทัร   เอียมศรี กฟต.1 เพชรบุรี

19559 504895 00425825 นาย  ชิตพล   ทวชิศรี กฟต.1 เพชรบุรี

19560 504896 00383336 นาย  นพดล   ศกัดิจินดา กฟต.1 เพชรบุรี

19561 504897 00386611 นาย  อภิชยั   ไกรแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

19562 504898 00404320 วา่ที ร.ต.  พิบูลยศ์กัดิ   ทศันา กฟต.1 เพชรบุรี

19563 504899 00390785 นาย  เอกสิทธิ   ธนะพนิชศิลป์ กฟต.1 เพชรบุรี

19564 504900 00392369 นาง  อภิญญา   ธรรมปัญโญ กฟก.1 อยธุยา

19565 504901 00390135 นาย  ยทุธจกัร   รัตนเสถียร กฟก.2 ชลบุรี

19566 504902 00402146 นาย  ณรงค ์  ยงกาํลงั กฟต.3 ยะลา

19567 504904 00381607 นาย  มาร์ช   เรียงสมเจริญ สาํนกังานใหญ่

19568 504905 00386748 นาย  พลวตัร   ประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

19569 504906 00389182 นาย  ณฐัพล   กลุบุตร กฟก.1 อยธุยา

19570 504907 00382108 น.ส.  ชนฎัดา   พ่วงเภตรา สาํนกังานใหญ่

19571 504908 00382712 นาย  ดลภทัร   บุญยนื สาํนกังานใหญ่

19572 504909 00389019 นาย  ธนากร   คาํดา กฟก.1 อยธุยา

19573 504910 00389805 น.ส.  สุดเอือม   เสือสกลุ กฟก.1 อยธุยา

19574 504911 00382471 น.ส.  วรวรรณ   บุญทอง สาํนกังานใหญ่

19575 504912 00386693 น.ส.  เยาวภา   แม่นปืน กฟก.1 อยธุยา
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19576 504914 00390062 น.ส.  กรแกว้   อาศยัราช กฟก.1 อยธุยา

19577 504915 00383354 น.ส.  นภวรรณ   สอดศรี สาํนกังานใหญ่

19578 504917 00388477 น.ส.  นนัธิยา   พูลสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

19579 504918 00395753 น.ส.  เกษร   พงษดี์ กฟน.3 ลพบุรี

19580 504919 00386607 น.ส.  พิมพช์นก   ศรีรัตนพฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

19581 504920 00385697 น.ส.  วริศา   วชัรานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19582 504922 00388695 นาย  อนุชาติ   มหาเอียม กฟก.1 อยธุยา

19583 504923 00387362 นาย  สุรนนัท ์  ขวญัยนื กฟก.1 อยธุยา

19584 504924 00390385 นาย  นรินทร์   สะบก กฟก.1 อยธุยา

19585 504925 00389823 นาย  ชินกร   โททาํ กฟก.1 อยธุยา

19586 504926 00393860 นาย  วีรศกัดิ   พงศสุ์วรรณ กฟก.1 อยธุยา

19587 504927 00412834 นาย  พรพล   แสนประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

19588 504928 00438961 นาย  วรพล   บวับาน กฟก.1 อยธุยา

19589 504929 00388677 นาย  ชาคริต   ชูวิเชียร กฟก.1 อยธุยา

19590 504930 00390367 นาย  ศรัณย ์  พงัสอาด กฟก.1 อยธุยา

19591 504931 00396422 นาย  เสฐียรภคัต ์  อ่อนเยน็ กฟก.1 อยธุยา

19592 504932 00388659 นาย  สุธี   เพง็วนั กฟก.1 อยธุยา

19593 504933 00386720 นาย  กิตติ   ชูตระกูล กฟน.3 ลพบุรี

19594 504934 00386702 นาย  พิชิตพล   จนัทร์สวาท กฟก.1 อยธุยา

19595 504935 00416183 นาย  วิทยา   ทรงพินิจ กฟก.1 อยธุยา

19596 504936 00402578 นาย  มรรษกาล   ช่างเรือน กฟก.1 อยธุยา

19597 504937 00403201 นาย  กอบศกัดิ   ไชยวารี กฟก.1 อยธุยา

19598 504938 00404734 วา่ที ร.ต.  อคัรเดช   เขม็ลา กฟก.1 อยธุยา

19599 504939 00386293 นาย  อนุชา   ทองเสนา กฟก.1 อยธุยา

19600 504940 00401390 นาย  เฉลิมชนม ์  ฉาํพิพฒัน์ กฟก.1 อยธุยา
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19601 504941 00387467 นาย  ศุภชยั   สุภาพร กฟก.1 อยธุยา

19602 504943 00404843 นาย  ธนากร   เรือนเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

19603 504944 00416206 นาย  นววิชญ ์  มหาสุภาพ กฟก.1 อยธุยา

19604 504945 00387780 นาย  กลยทุธ์   กาญจนพิมาย กฟก.1 อยธุยา

19605 504946 00387776 นาย  วิรัตน์   ทวีธนะพร กฟก.1 อยธุยา

19606 504947 00386566 น.ส.  อลิสา   คลา้ยแกว้ สาํนกังานใหญ่

19607 504948 00392032 นาย  จารุกิตติ   พวัพนัวฒันะ กฟน.3 ลพบุรี

19608 504949 00385497 นาย  ภาณุวฒัน์   คงสมบูรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

19609 504950 00382944 นาย  ภทัรพงศ ์  แจ่มจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

19610 504951 00419622 น.ส.  ชนมนิ์ภา   กลุชาติสถาพร กฟก.2 ชลบุรี

19611 504952 00391777 นาย  จกัรพนัธ์   นรเหรียญ กฟก.3 นครปฐม

19612 504953 00386811 น.ส.  จิราภร   เมืองแสน กฟก.3 นครปฐม

19613 504956 00385801 น.ส.  จินตนิ์ภา   ชาววงักรานต์ กฟก.3 นครปฐม

19614 504957 00384564 น.ส.  มลญดา   รอดสนั สาํนกังานใหญ่

19615 504958 00386970 นาย  ภูริพฒัน์   สิงห์รัก กฟฉ.1 อุดรธานี

19616 504960 00388518 นาย  นพรัตน์   ศรีหาเศษ กฟฉ.1 อุดรธานี

19617 504962 00390080 นาย  อนุวฒัน์   ก๊อดสูงเนิน กฟฉ.1 อุดรธานี

19618 504963 00384291 นาย  ติณณภพ   จนัทร์เสาร์ สาํนกังานใหญ่

19619 504964 00392864 นาย  หาญชยั   ธิว่อง สาํนกังานใหญ่

19620 504965 00385829 นาย  นภนนท ์  เหลืองประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

19621 504967 00393533 น.ส.  ณิชนนัทน์   กิตติวิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

19622 504968 00389700 น.ส.  กวิตา   ศรีบุญนาค สาํนกังานใหญ่

19623 504969 00386716 น.ส.  ฐิตารีย ์  วงศพ์ยคัฆ์ สาํนกังานใหญ่

19624 504970 00382162 น.ส.  กรกมล   วงษป์ระเสริฐ สาํนกังานใหญ่

19625 504971 00386584 น.ส.  อรธีรา   เกียรติไพบูลย์ กฟน.2 พิษณุโลก
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19626 504972 00410319 น.ส.  ดวงดนย ์  แดงฉาํ สาํนกังานใหญ่

19627 504973 00390971 นาง  สรญา   สุชาตะวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

19628 504974 00387308 น.ส.  อรชิสา   ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา กฟก.3 นครปฐม

19629 504975 00394298 นาย  วริศ   บุญอนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19630 504976 00405762 นาย  เจษฎาพงศ ์  จินะจนัตา กฟน.1 เชียงใหม่

19631 504977 00425625 น.ส.  หทยักานต ์  เลิศฤทธิศิริกุล สาํนกังานใหญ่

19632 504978 00403592 นาย  ณฐักิตติ   ตนะทิพย์ สาํนกังานใหญ่

19633 504980 00423469 นาย  นิติพฒัน์   ธศกัดิสิทธิ สาํนกังานใหญ่

19634 504981 00406613 นาย  นิธิภูมิ   ยศสอน สาํนกังานใหญ่

19635 504982 00403574 นาย  พงศกร   ทองมา กฟน.2 พิษณุโลก

19636 504984 00387758 นาย  ศกัดรินทร์   ฐีติปริวติั สาํนกังานใหญ่

19637 504985 00387976 นาย  สนัติ   อนนัตส์ลุง กฟน.3 ลพบุรี

19638 504986 00403924 นาย  เสฎฐวุฒิ   แซ่หยอ่ง สาํนกังานใหญ่

19639 504987 00384964 นาย  ณฐัดล   ปัญญาสุข สาํนกังานใหญ่

19640 504988 00384473 น.ส.  กนัยากานต ์  อาํนาจ กฟน.3 ลพบุรี

19641 504989 00397632 นาย  กฤษฎา   ศรีสมโภทธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

19642 504990 00390494 นาย  กนัตภณ   ฤทธิมาก กฟฉ.3 นครราชสีมา

19643 504991 00383940 นาย  กิตติศกัดิ   เจียงคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

19644 504992 00398115 นาย  เกียรติภูมิ   เทพประสิทธิ กฟน.2 พิษณุโลก

19645 504993 00409970 นาย  เกียรติศกัดิ   สลางสิงห์ กฟก.1 อยธุยา

19646 504994 00402900 นาย  วฒิุรัชต ์  ปัตแวว กฟก.1 อยธุยา

19647 504996 00400958 นาย  ชุติพงศ ์  วงศข์อนแก่น กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19648 504997 00387712 นาย  ฐิติวฒิุ   รัตตกุล กฟต.1 เพชรบุรี

19649 504999 00397769 นาย  ณฐัพร   บางผงึ กฟน.3 ลพบุรี

19650 505000 00397137 นาย  ณฐัภทัร   กลาสี กฟน.2 พิษณุโลก
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19651 505001 00397741 นาย  ณฐัสิฎฐ ์  ชมภูพนัธ์ุ กฟต.1 เพชรบุรี

19652 505002 00387253 นาย  ดิษฐวฒัน์   พรหมตา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19653 505003 00394357 นาย  ธนพร   อินลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19654 505004 00401831 นาย  ธนพล   ทพัโพธิ กฟก.2 ชลบุรี

19655 505005 00402164 นาย  ธรรมนูญ   จนัแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19656 505006 00383968 นาย  นภสินธ์ุ   พนัธุ์เหม กฟน.2 พิษณุโลก

19657 505007 00397791 นาย  นฐัพงศ ์  มีเสมา กฟต.1 เพชรบุรี

19658 505008 00387726 นาย  นิภทัร์   คนใจบุญ กฟก.3 นครปฐม

19659 505010 00387376 นาย  พิเชษฐ   คาํเพชรดี กฟฉ.1 อุดรธานี

19660 505011 00402223 นาย  พิทกัษ ์  พรหมเพญ็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19661 505012 00407023 นาย  พีรพล   แสนวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

19662 505013 00428732 นาย  พีระ   แก่นทา้ว กฟฉ.1 อุดรธานี

19663 505014 00400912 นาย  วรนนท ์  สีนวนสกุลณี สาํนกังานใหญ่

19664 505015 00384255 นาย  วฒัน์กานต ์  อินประดบั กฟก.1 อยธุยา

19665 505016 00383954 นาย  วิทวสั   มานพ กฟก.3 นครปฐม

19666 505017 00387962 นาย  ศรัณญ ์  โรจนบุรานนท์ สาํนกังานใหญ่

19667 505018 00409370 นาย  ศุภณฐั   บวัทอง กฟก.1 อยธุยา

19668 505019 00406972 นาย  ศุภฤกษ ์  ผกูเกษร กฟน.2 พิษณุโลก

19669 505020 00405530 นาย  สนทรรศ   บุษบงกไ์พฑูรย์ กฟต.3 ยะลา

19670 505021 00383677 นาย  สรวชิญ ์  ทองใบ สาํนกังานใหญ่

19671 505022 00435513 นาย  สหรัฐ   อินบุญญา กฟฉ.1 อุดรธานี

19672 505023 00383986 นาย  สญัชยั   พงศธ์นากุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19673 505024 00387708 นาย  สณัหณฐั   วงษเ์สน กฟน.3 ลพบุรี

19674 505027 00387344 นาย  อนุชิต   มูลเหลา กฟฉ.1 อุดรธานี

19675 505028 00391040 นาย  กรติ   แกว้กิง กฟต.1 เพชรบุรี
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19676 505030 00384891 นาย  กิตติ   เฮงอุดมทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

19677 505031 00388572 นาย  อาํนาจ   บุญไทย กฟฉ.3 นครราชสีมา

19678 505032 00384287 นาย  เกริกเกียรติ   ขบัสนิท กฟก.3 นครปฐม

19679 505033 00385029 นาย  คุณานนต ์  รักสตัย์ กฟก.1 อยธุยา

19680 505034 00390799 น.ส.  ศิริวรรณ   ทบกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

19681 505035 00401154 นาย  จิราวฒัน์   บวัเงิน กฟก.1 อยธุยา

19682 505036 00441716 นาย  ชยัณรงค ์  ภูจกังาม กฟก.1 อยธุยา

19683 505037 00399557 นาย  วิชญว์รุตม ์  พาอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

19684 505039 00401263 น.ส.  เสาวนิตย ์  แสงอร่าม กฟต.3 ยะลา

19685 505040 00381134 นาย  ศกัดิสิทธิ   บวับานงาม กฟก.2 ชลบุรี

19686 505041 00383613 นาย  สุพจน์   ทรัพยเ์จริญ กฟก.2 ชลบุรี

19687 505042 00387285 นาย  หสัดิน   จิตประจง กฟก.2 ชลบุรี

19688 505043 00387803 นาย  กฤติภทัร   ภาพสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19689 505044 00401013 นาย  เฉลิมพล   ดาํเพง็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19690 505045 00402946 นาย  ฐิติกร   ศรแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19691 505046 00383609 นาย  ณฐัดนยั   อุทยัแสน กฟต.3 ยะลา

19692 505047 00402837 นาย  ธนาวฒัน์   ปรีดาศกัดิ กฟต.3 ยะลา

19693 505048 00381120 นาย  ธีรพล   แช่มเครือ กฟต.1 เพชรบุรี

19694 505049 00381043 นาย  นทัธพงศ ์  พฤกษสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19695 505050 00387621 นาย  ปรัชญา   พละพลึง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19696 505051 00387912 นาย  วริศ   พรหมมาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19697 505052 00387530 นาย  สุทธินนัท ์  ชูพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19698 505053 00381025 นาย  ชวนากร   กลุลิม กฟต.3 ยะลา

19699 505054 00394125 นาย  ชยัวฒัน์   พึงโค กฟฉ.3 นครราชสีมา

19700 505055 00383568 นาย  นิรัติศยั   รัตนวงศ์ สาํนกังานใหญ่
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19701 505056 00393460 นาย  ฤทธิ   ฤทธิรัศมี สาํนกังานใหญ่

19702 505057 00381039 นาย  วรโชติ   มงคล กฟน.1 เชียงใหม่

19703 505058 00381166 นาย  วชัรากร   กา้งออนตา กฟน.1 เชียงใหม่

19704 505059 00383590 นาย  วนัรัฐ   เยาวลกัษณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19705 505060 00380992 นาย  ศุภชาติ   ยอดมณีกาญจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

19706 505061 00383627 นาย  อภิเชฏฐ ์  มิตตา กฟน.1 เชียงใหม่

19707 505062 00384037 นาย  อลงกรณ์   วญิคาม กฟก.2 ชลบุรี

19708 505063 00394175 นาย  ชาํนาญ   ชะมอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

19709 505064 00389128 นาย  ธนวฒัน์   นกฉลาด กฟต.1 เพชรบุรี

19710 505066 00402423 นาย  พีรวชิญ ์  ศรีนนัทวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

19711 505067 00440879 นาย  กมัปนาท   ทองนุ่น กฟต.3 ยะลา

19712 505069 00406168 น.ส.  ภาวิณี   ยมิเยอืน กฟก.1 อยธุยา

19713 505070 00389946 น.ส.  นาตยา   สมัมานุช กฟก.1 อยธุยา

19714 505071 00392505 น.ส.  เบญจศิริ   วิจิตรโชติ กฟน.1 เชียงใหม่

19715 505072 00387671 นาง  ฉนัทนา   ปาระมะ กฟน.1 เชียงใหม่

19716 505073 00387126 น.ส.  ชุรีพร   พลแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

19717 505074 00417884 นาย  กิตติพงศ ์  นนัตา กฟน.1 เชียงใหม่

19718 505078 00399725 น.ส.  สุนนัทา   ตระกรุดทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19719 505079 00412666 น.ส.  มุกดาภรณ์   เศษลือ กฟฉ.1 อุดรธานี

19720 505080 00410228 นาย  พีรวชิญ ์  สิทธิชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19721 505081 00399220 นาย  ศิริศกัดิ   ชาติสมร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19722 505082 00391513 นาย  ชายกริชกุล   หอมพิกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19723 505083 00390703 นาย  ศรัญ ู   นิลลออ กฟน.1 เชียงใหม่

19724 505084 00390658 นาย  จตุพร   ศรีบุรินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

19725 505085 00388077 นาย  กรฑณฐั   กระแสสงัข์ กฟก.1 อยธุยา
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19726 505086 00385601 นาย  ณชัพฒันพงษ ์  มหารัตนวงศ์ สาํนกังานใหญ่

19727 505087 00385574 น.ส.  จิราพร   บุญมา สาํนกังานใหญ่

19728 505088 00398824 น.ส.  วชัริตา   เหรียญอารีย์ สาํนกังานใหญ่

19729 505089 00390644 น.ส.  วิลาวณัย ์  นวลทอง สาํนกังานใหญ่

19730 505091 00387194 น.ส.  มนสัชนก   เพช็ร์พนัธ์ สาํนกังานใหญ่

19731 505092 00387794 นาย  ทิพสุชน   อยูดี่ สาํนกังานใหญ่

19732 505093 00399189 น.ส.  อนงคน์าฎ   หนองสูง สาํนกังานใหญ่

19733 505094 00395612 น.ส.  พิชชารีย ์  อาํปลอด สาํนกังานใหญ่

19734 505095 00410773 นาย  ศิกวสั   ญาโณทยั สาํนกังานใหญ่

19735 505096 00388059 นาย  นฤดล   สุ่มดี สาํนกังานใหญ่

19736 505097 00401740 น.ส.  ปียว์รา   นิลพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

19737 505098 00402473 น.ส.  พรชนก   บุญโสดา กฟต.3 ยะลา

19738 505099 00390999 น.ส.  สุรตา   มกคลา้ย สาํนกังานใหญ่

19739 505101 00392078 นาย  อนิวรรต   หล่อยดา สาํนกังานใหญ่

19740 505102 00392519 นาย  วชัรพงศ ์  จงรักษ์ สาํนกังานใหญ่

19741 505103 00396804 น.ส.  ยวุดี   แก่นอาสา สาํนกังานใหญ่

19742 505106 00397882 น.ส.  ลลิชา   ประพนัธ์ไพรัชพากย์ สาํนกังานใหญ่

19743 505107 00390862 นาย  กมลาศ   ชตารัตน์ สาํนกังานใหญ่

19744 505108 00389396 น.ส.  ปิยวรรณ   สุวจันานนท์ สาํนกังานใหญ่

19745 505109 00399266 นาย  ณฐัพนัธ์ุ   รักษาคม สาํนกังานใหญ่

19746 505110 00416438 น.ส.  ธนัยาภรณ์   เตชะศิลปภกัดี สาํนกังานใหญ่

19747 505111 00388322 น.ส.  เกวลี   พร้อมมูล สาํนกังานใหญ่

19748 505112 00387449 นาย  ภูริพงษ ์  รัตนสุภา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19749 505113 00388245 นาย  นิติพล   ประเสริฐผล สาํนกังานใหญ่

19750 505114 00389364 นาย  ไพโรจน์   ธุระกิจ สาํนกังานใหญ่
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19751 505115 00386643 นาย  ธนกร   ตงัจิตตรง สาํนกังานใหญ่

19752 505116 00387508 นาย  จิระวฒัน์   แกว้แสนเมือง สาํนกังานใหญ่

19753 505117 00387730 นาย  วิชชุนนัท ์  คนัศร สาํนกังานใหญ่

19754 505118 00385560 นาย  วฒิุชยั   คาํนาน สาํนกังานใหญ่

19755 505119 00388318 น.ส.  พีชานิการ์   ไกรตรวจพล สาํนกังานใหญ่

19756 505120 00406231 นาย  ณฐัพงศ ์  เกตุนวล สาํนกังานใหญ่

19757 505121 00392028 นาย  ปาณธีร์   ศรีมณีกาญจน์ สาํนกังานใหญ่

19758 505122 00389950 นาย  ณภทัร   อนนัตศิริรัตน์ สาํนกังานใหญ่

19759 505123 00389855 นาย  ณฐภทัร   ธีระเบญจกลุ สาํนกังานใหญ่

19760 505124 00389196 นาย  อิทธิชยั   กฤษณีไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

19761 505125 00409320 น.ส.  ฉตัรวดี   อินนะลา สาํนกังานใหญ่

19762 505126 00386770 น.ส.  เพญ็ศิริ   เอืออุดมศิริกุล สาํนกังานใหญ่

19763 505127 00390626 น.ส.  ผสุดี   สระแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

19764 505128 00387821 น.ส.  วศินี   คชาสมัฤทธิ สาํนกังานใหญ่

19765 505130 00388922 นาย  รัฐชยั   มาตราช สาํนกังานใหญ่

19766 505131 00388718 น.ส.  พรนภา   ชาญกิจกรรณ์ สาํนกังานใหญ่

19767 505132 00390262 นาย  ประติมากร   ฟูผล สาํนกังานใหญ่

19768 505133 00389619 นาย  อรรณพ   นาคปิน สาํนกังานใหญ่

19769 505134 00387653 นาย  เอกวฒัน์   สนัทดัพร้อม สาํนกังานใหญ่

19770 505135 00397814 นาย  วรัตถ ์  เรืองขจร สาํนกังานใหญ่

19771 505136 00388336 น.ส.  สมชญา   ละเลิง สาํนกังานใหญ่

19772 505137 00390117 นาย  ปฏิวติั   พระจอหอ กฟฉ.1 อุดรธานี

19773 505138 00405021 น.ส.  สยามล   สกุลเตม็ สาํนกังานใหญ่

19774 505139 00403265 น.ส.  ณฐัมน   หริมเทศ สาํนกังานใหญ่

19775 505140 00392773 น.ส.  ศศิกานต ์  บุญแกว้ กฟต.3 ยะลา
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19776 505141 00401077 น.ส.  ธาราตรี   พนัธุ์เอียม สาํนกังานใหญ่

19777 505142 00409061 น.ส.  ธมนวรรณ   ศกัดิหิรัญรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

19778 505143 00386916 นาย  ณฐัพล   ครุธวงษ์ สาํนกังานใหญ่

19779 505144 00387744 นาย  ทิฆมัพร   วนัขวา สาํนกังานใหญ่

19780 505145 00390012 นาย  ปฐมพงศ ์  เทวายะนะ สาํนกังานใหญ่

19781 505146 00404093 นาย  ธีรวฒัน์   ทิพยรั์ตน์ สาํนกังานใหญ่

19782 505147 00389041 นาย  จิระศกัดิ   กลุศิลาฤทธิ สาํนกังานใหญ่

19783 505148 00389532 น.ส.  เมธารินทร์   อุทาโย สาํนกังานใหญ่

19784 505150 00386984 นาย  กฤษณ์   กองสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

19785 505151 00386893 น.ส.  พจนารถ   วิมลเจริญ สาํนกังานใหญ่

19786 505154 00386657 น.ส.  นวลจรีย ์  ดอกไม้ สาํนกังานใหญ่

19787 505155 00408297 นาง  กมลลกัษณ์   เหมาพฒันพงศ์ สาํนกังานใหญ่

19788 505156 00387176 น.ส.  ทรัพยสิ์ดี   หนูสนนั สาํนกังานใหญ่

19789 505157 00389714 น.ส.  พรพรรณ   ชูโชติ สาํนกังานใหญ่

19790 505158 00414618 นาย  อิทธิ   เถือนเจริญ สาํนกังานใหญ่

19791 505159 00390567 นาย  ณฐัชนน   หนูแดง สาํนกังานใหญ่

19792 505160 00407041 น.ส.  กมลชนก   วงศส์วสัดิ สาํนกังานใหญ่

19793 505161 00402887 น.ส.  มธุลีย ์  พินธุ์สุวรรณ กฟต.3 ยะลา

19794 505162 00401190 นาย  นราธิป   อาแว กฟต.3 ยะลา

19795 505165 00437551 น.ส.  เนตรชนก   พ่วงสุด กฟต.3 ยะลา

19796 505166 00440897 น.ส.  เสาวภา   ขวญักลบั กฟต.3 ยะลา

19797 505167 00404316 นาย  ชวภณ   จิตจกัร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19798 505168 00388277 นาย  สุทธิพงศ ์  คงยา กฟต.3 ยะลา

19799 505169 00391595 นาย  ธนาศกัดิ   เอียมโพธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19800 505170 00396254 น.ส.  จิราภรณ์   อิมนาค กฟก.2 ชลบุรี
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19801 505171 00390044 นาย  ธนาธิปต ์  เหลก็หมืนไวย กฟฉ.3 นครราชสีมา

19802 505172 00389900 นาย  ชวณฐั   นะมะหิมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

19803 505173 00388940 นาย  ทรรศชล   คนซือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19804 505174 00394602 นาย  ปิติภูมิ   พิทยภทัร กฟฉ.3 นครราชสีมา

19805 505175 00395703 น.ส.  กนกอร   ธรรมรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19806 505176 00390121 น.ส.  นณฐนฤษ   ชืนหล่อสงัข์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19807 505177 00393779 น.ส.  เจนจิรา   แฟงกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

19808 505178 00391795 นาย  เอกภพ   เปรมาสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

19809 505179 00390399 นาย  ธนโชค   สงัวาลย์ กฟน.2 พิษณุโลก

19810 505183 00396840 น.ส.  กีรติญา   สุรินธรรม กฟน.2 พิษณุโลก

19811 505185 00390771 น.ส.  พชรมน   จดัวฒันกุล กฟน.1 เชียงใหม่

19812 505186 00387958 นาย  สุเมธ   รักเดช กฟก.1 อยธุยา

19813 505187 00400285 นาย  ธนากร   วราฤทธิกุล กฟน.1 เชียงใหม่

19814 505188 00400471 นาย  ณฐันนท ์  พยนตย์มิ กฟน.1 เชียงใหม่

19815 505189 00395317 นาย  หิรัญ   หทยัวิพุธพงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

19816 505190 00402269 น.ส.  ชรัญญา   มูลกาศ กฟน.1 เชียงใหม่

19817 505191 00394343 นาง  นิฤมล   ใจทอง กฟน.1 เชียงใหม่

19818 505192 00396290 น.ส.  ขนิษฐา   กนัธะรส กฟน.1 เชียงใหม่

19819 505194 00411165 น.ส.  ณฐัวดี   เลาหบุตร กฟก.1 อยธุยา

19820 505195 00389255 วา่ทีร้อยตรีหญิง  คคันางค ์  คาํมอญ กฟก.1 อยธุยา

19821 505196 00396686 น.ส.  รัตติยากร   อรุณกิจ กฟก.1 อยธุยา

19822 505197 00387908 นาย  ภูริเดช   สุวรรณรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

19823 505198 00399420 น.ส.  ฐิติมา   สนใจ กฟก.1 อยธุยา

19824 505199 00389100 น.ส.  สุชาดา   ตงัวราภรณ์ กฟก.1 อยธุยา

19825 505200 00394193 น.ส.  อญัญารัตน์   มะลิทอง กฟก.1 อยธุยา
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19826 505201 00397341 นาย  ณฐัวฒิุ   กาํหนด กฟก.1 อยธุยา

19827 505202 00390694 น.ส.  กมลชนก   วงศค์าํแน่น กฟก.1 อยธุยา

19828 505203 00406190 นาย  ชาญชิต   ผาสุข กฟก.1 อยธุยา

19829 505204 00392155 นาย  จกัรพงศ ์  พลโรคา กฟก.1 อยธุยา

19830 505205 00389637 นาย  ปฐมพงศ ์  จ่างแกว้ กฟก.1 อยธุยา

19831 505207 00389487 นาย  พงษธร   กาเหว่าดาํ กฟก.1 อยธุยา

19832 505208 00393624 น.ส.  สุพิชชา   บุญสมวงค์ สาํนกังานใหญ่

19833 505211 00389350 น.ส.  ผไทมาศ   ประทีปะวณิช กฟก.1 อยธุยา

19834 505212 00391959 นาย  อนุสรณ์   บุญปู่ กฟน.3 ลพบุรี

19835 505214 00390335 นาย  ชนินทร์ภทัร์   นาวาพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19836 505215 00413935 นาย  วิริยะ   ถาวรนนัท์ กฟน.3 ลพบุรี

19837 505216 00404839 น.ส.  ภรณ์ภสัสรณ์   พอกเพิมดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19838 505217 00436050 นาย  กมลภพ   ชุติมนัตช์ยั กฟน.3 ลพบุรี

19839 505218 00389473 นาย  ธารณ   ธีระนนัทกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19840 505219 00388386 นาย  ดิษนนัท ์  เทพวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19841 505220 00388390 น.ส.  อุทุมพร   ทบัทิมทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19842 505221 00392228 น.ส.  กงัสดาล   วงัศรีสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

19843 505222 00404702 นาย  รณภทัร   ตงัศรีไพร กฟก.2 ชลบุรี

19844 505224 00412743 น.ส.  ดุษฏี   สูตรสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

19845 505225 00437101 นาย  กฤษฎา   ตรีนิตย์ กฟก.2 ชลบุรี

19846 505226 00393197 นาย  อิทธิพล   สุขผอ่งศรี กฟก.2 ชลบุรี

19847 505227 00405667 นาย  ณฐัวฒัน์   โตมะนิตย์ กฟก.2 ชลบุรี

19848 505229 00405962 นาย  ปกภูมิ   โตทวี กฟน.3 ลพบุรี

19849 505230 00391818 นาย  นิรุทธ์   ชุมประดิษฐ์ กฟน.1 เชียงใหม่

19850 505231 00392232 น.ส.  รุจิพร   หลวงฟอง กฟก.2 ชลบุรี
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19851 505232 00428869 น.ส.  ณฐันนัท ์  มะเริงสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

19852 505233 00389146 น.ส.  ธิติรัตน์   นามพรม กฟต.1 เพชรบุรี

19853 505234 00407364 นาย  เมธาวฒัน์   จนัทร์สุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

19854 505235 00394870 น.ส.  แพรตะวนั   ปิติวชัรเจริญสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

19855 505236 00408483 นาง  ญาดา   แสงฉายศุภกร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19856 505237 00394648 นาย  ธนภูริพศั   เสรีรัฐ กฟน.3 ลพบุรี

19857 505238 00388881 น.ส.  ชลิตา   กลินลาํยงค์ กฟน.3 ลพบุรี

19858 505239 00414690 นาย  อนุสรณ์   แกว้แยม้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19859 505240 00390444 น.ส.  จินดารัตน์   รัตนา กฟน.3 ลพบุรี

19860 505241 00403233 นาย  วาโย   ภทัรพิสุทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

19861 505242 00412698 นาย  รอชิด   มีลาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

19862 505243 00395717 นาย  คณาวฒิุ   เจริญไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

19863 505244 00394539 วา่ที ร.ต.  ภานุพล   เอกตาแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

19864 505245 00391036 น.ส.  อาทิตา   พรมด่วน กฟน.3 ลพบุรี

19865 505246 00388568 น.ส.  กญัจนา   สาระทศันานนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

19866 505247 00434799 น.ส.  สุภสัสร   พลดาหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

19867 505248 00423287 น.ส.  โชติรส   สิงห์สม กฟน.3 ลพบุรี

19868 505249 00391418 น.ส.  สุมนจิต   พนมอุปการ กฟฉ.1 อุดรธานี

19869 505251 00395585 นาย  ศราวฒิุ   ปินงาม กฟก.3 นครปฐม

19870 505252 00420407 นาย  ธนบรรณ   ชยัวงค์ กฟก.3 นครปฐม

19871 505253 00408542 นาย  สุธรรม   ศรีกลนั กฟก.3 นครปฐม

19872 505254 00388372 นาย  ทินกร   พิทกัษว์งษโ์ยธิน กฟก.3 นครปฐม

19873 505256 00388354 น.ส.  ศุลีพร   เอียวสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

19874 505257 00418767 นาย  เลิศสกุล   สีรักษา กฟน.1 เชียงใหม่

19875 505259 00398806 น.ส.  อารียา   ทางทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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19876 505260 00404752 น.ส.  วรนุช   รังษี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19877 505261 00403097 น.ส.  ธีราวรรณ   ภารไสว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19878 505262 00402964 นาย  ศุภกร   ลาวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19879 505264 00389887 นาง  กฤติยา   คชทรนิพนธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

19880 505265 00392600 น.ส.  อุมาพร   จนัทร์แจ่มหลา้ กฟต.1 เพชรบุรี

19881 505266 00390258 นาง  พชัรินทร์   พรหมชาติ กฟก.1 อยธุยา

19882 505267 00391272 นาย  ชญาณิศ   อุปวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19883 505268 00403829 นาย  พงศกร   สุขสุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

19884 505270 00403124 นาย  อาณติั   โชตินอก กฟก.2 ชลบุรี

19885 505271 00396018 นาย  วีรพล   แถมเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

19886 505272 00402100 น.ส.  ภทัรพร   อินยาโส กฟน.3 ลพบุรี

19887 505273 00402437 น.ส.  กมลรัศม ์  มงคลทรัพยก์ุล สาํนกังานใหญ่

19888 505274 00392096 นาย  ขจรเดช   อรุณวิจิตร สาํนกังานใหญ่

19889 505275 00399389 น.ส.  กรกนก   ใจอินทร์ กฟก.3 นครปฐม

19890 505276 00395167 นาย  ณฐัภทัร   บุญปู่ สาํนกังานใหญ่

19891 505278 00391690 นาย  ปิยวฒัน์   สถาปนา สาํนกังานใหญ่

19892 505279 00389732 นาย  วฒิุธรรม   ดดัธุยาวตัร สาํนกังานใหญ่

19893 505280 00391672 นาย  ธนนท ์  จารุวร สาํนกังานใหญ่

19894 505282 00389405 น.ส.  ณิชกานต ์  จงตระกูลศิริ สาํนกังานใหญ่

19895 505283 00388986 นาย  อสันี   หาญพิชิตวิทยา สาํนกังานใหญ่

19896 505284 00391472 นาย  ไพโรจน์   ขจรจิตเลิศสกลุ สาํนกังานใหญ่

19897 505285 00389382 นาง  วนิดา   กาญจนประภาส กฟก.2 ชลบุรี

19898 505286 00390549 นาย  กิตติธชั   อุดมชยับรรเจิด สาํนกังานใหญ่

19899 505288 00390412 น.ส.  อภิญญพิ์ชญ ์  เรืองศิลป์ สาํนกังานใหญ่

19900 505289 00389655 นาย  ณชัพล   วงษว์นัทนีย์ สาํนกังานใหญ่
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19901 505291 00392082 นาย  ศรัญย ู  บริรัตน์ฤทธิ สาํนกังานใหญ่

19902 505292 00388340 นาย  ภากร   อาภาอดุล สาํนกังานใหญ่

19903 505293 00388445 น.ส.  นิดา   ลิมปกาญจน์เวช สาํนกังานใหญ่

19904 505294 00397105 นาย  สวนยั   บวัขาว สาํนกังานใหญ่

19905 505295 00391195 วา่ที ร.ต.  สมโภชน์   ปานิเสน สาํนกังานใหญ่

19906 505296 00392814 นาย  สุรเชษฐ์   เอือวงศสิ์น สาํนกังานใหญ่

19907 505297 00389578 นาย  ธานี   จานโอ สาํนกังานใหญ่

19908 505298 00391640 นาย  ชยัธวชั   ขนุระงบัสงัข์ สาํนกังานใหญ่

19909 505300 00400803 นาย  จิรัฐิติ   ทิพยรัตน์ สาํนกังานใหญ่

19910 505302 00389219 น.ส.  ชญานิศ   ตนักุล สาํนกังานใหญ่

19911 505303 00389746 นาย  ภาณุ   ศรีสุขใส สาํนกังานใหญ่

19912 505305 00390371 นาย  กฤษณ์   วชิระธรรมดาํรง สาํนกังานใหญ่

19913 505306 00392250 นาย  ณฐัพงษ ์  พูนนิกร สาํนกังานใหญ่

19914 505307 00394820 น.ส.  ชณาภทัร์   สวา่งศรี สาํนกังานใหญ่

19915 505308 00392000 นาย  จตุรัส   ศรีกระจิบ สาํนกังานใหญ่

19916 505309 00389037 น.ส.  อาภากร   ศรัทธาสุจริต สาํนกังานใหญ่

19917 505311 00391872 น.ส.  ศุภากร   กิงโก้ สาํนกังานใหญ่

19918 505312 00390349 นาย  สรลกัษณ์   สือสกุล สาํนกังานใหญ่

19919 505313 00394248 นาย  ชยากร   ขนุฤทธิ สาํนกังานใหญ่

19920 505314 00388368 นาย  ธนภทัร   ตนัตระกูล สาํนกังานใหญ่

19921 505315 00394993 น.ส.  กนตร์พี   อินทมาตร์ สาํนกังานใหญ่

19922 505316 00389332 น.ส.  วิลาวณัย ์  ธรรมมา สาํนกังานใหญ่

19923 505317 00391236 นาย  นทัสิทธิ   ขวดพุดซา สาํนกังานใหญ่

19924 505318 00389287 นาย  ปองพล   งามตา สาํนกังานใหญ่

19925 505319 00405403 นาย  เขมณฐั   ทีฆะพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่
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19926 505320 00389728 น.ส.  ทรัพยพ์ร   สจัจมาศ สาํนกังานใหญ่

19927 505321 00389673 นาย  ชาติชาย   โสบุญ สาํนกังานใหญ่

19928 505322 00392614 น.ส.  นาถสุชา   เทิมแพงพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

19929 505323 00401940 นาย  ภคัพล   จนัทรมานนัท์ สาํนกังานใหญ่

19930 505324 00391022 นาย  ทรงพล   พุ่มพร สาํนกังานใหญ่

19931 505327 00389564 น.ส.  ธิติมา   วนัทอง สาํนกังานใหญ่

19932 505329 00389455 นาย  ศรัณย ์  สุวิทยพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

19933 505330 00425902 นาย  นนทิวฒัน์   โพธิตะปัญญา สาํนกังานใหญ่

19934 505331 00393397 น.ส.  อารดา   ศิริวิริยะกุล สาํนกังานใหญ่

19935 505332 00395012 นาย  นครินทร์   ลาํสนั สาํนกังานใหญ่

19936 505334 00389778 น.ส.  จุติรัตน์   เรืองจุติโพธิพาน สาํนกังานใหญ่

19937 505335 00389750 นาย  จกัรพนัธ์   ตงัคติธรรม สาํนกังานใหญ่

19938 505336 00405394 นาย  วิทวสั   ตน้ภู สาํนกังานใหญ่

19939 505337 00407182 นาย  ปารณ   สนัทสันะโชค กฟน.1 เชียงใหม่

19940 505338 00402087 นาย  นนทธรรม   นนทเตรียมกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19941 505339 00402273 นาย  สราวธุ   บุณยทรรพ กฟน.1 เชียงใหม่

19942 505340 00398842 นาย  ฉตัรชยั   จิรพชัรศิริเลิศ สาํนกังานใหญ่

19943 505341 00388536 น.ส.  นนัทพร   สิงห์เสถียร สาํนกังานใหญ่

19944 505342 00389441 น.ส.  กญัญา   โชตอนนัตก์ลู สาํนกังานใหญ่

19945 505343 00392264 นาย  ฉตัรพฒัน์   สุทะปานนัทน์ สาํนกังานใหญ่

19946 505344 00436232 นาย  ยศสรัล   เรืองคง สาํนกังานใหญ่

19947 505345 00395171 นาย  ภูวิศ   ตนัตระกลู สาํนกังานใหญ่

19948 505346 00392014 นาย  ณฐัญาณ   รืนอารมย์ สาํนกังานใหญ่

19949 505347 00389669 นาย  ปิยะณฏัฐ ์  มีเพช็รทาน สาํนกังานใหญ่

19950 505348 00389691 น.ส.  พณัณ์ชิตา   เฉลิมอารีวงศ์ สาํนกังานใหญ่
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19951 505349 00395503 น.ส.  กนัตฤ์ทยั   ปางลิลาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19952 505350 00404889 น.ส.  ศิรินภา   ครองหินราช กฟฉ.1 อุดรธานี

19953 505351 00402714 น.ส.  จารุวรรณ   สิทธิโชติ กฟฉ.1 อุดรธานี

19954 505352 00389346 นาย  ฉตัรชยั   เตชะทศพร สาํนกังานใหญ่

19955 505353 00399234 น.ส.  สุวีณา   แสนสี กฟฉ.1 อุดรธานี

19956 505354 00399925 นาย  นรัช   พงศจ์รูญกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19957 505355 00396995 น.ส.  ปานประดบั   ทิพยสุทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

19958 505356 00391109 นาย  ธนพฒัน์   อาํแจ่ม สาํนกังานใหญ่

19959 505357 00397064 น.ส.  เจนจิรา   คาํผอง กฟก.1 อยธุยา

19960 505358 00407500 น.ส.  อรอนงค ์  เบิกสีใส กฟฉ.1 อุดรธานี

19961 505359 00403297 น.ส.  พรพรรณ   เกิดปราชญ์ สาํนกังานใหญ่

19962 505360 00393824 น.ส.  จุฑารัตน์   สีสงัข์ กฟฉ.1 อุดรธานี

19963 505361 00398056 น.ส.  ขวญัหทยั   วงศศิ์ริ กฟฉ.1 อุดรธานี

19964 505362 00417761 น.ส.  ศิรประภา   ภทัรอิทธิกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

19965 505363 00394189 น.ส.  ศรัญญา   มาตรคาํมี กฟฉ.1 อุดรธานี

19966 505364 00404384 น.ส.  รุ่งจนัทร์   สาคเรศ กฟฉ.1 อุดรธานี

19967 505365 00407328 นาย  จกัรี   สงครามรอด กฟฉ.1 อุดรธานี

19968 505366 00389087 นาย  พลวฒัน์   ศุภมาศ สาํนกังานใหญ่

19969 505367 00389091 นาย  ศุภฤกษ ์  ศิริภาพ สาํนกังานใหญ่

19970 505368 00416456 นาย  ภูมิศกัดิ   นาเทียมเขต สาํนกังานใหญ่

19971 505370 00400603 น.ส.  สุพฒัตรา   ขวญัหอม กฟฉ.1 อุดรธานี

19972 505371 00400003 นาย  สหสัพงษ ์  เพชรรักษ์ สาํนกังานใหญ่

19973 505372 00392937 น.ส.  วรรณภา   อุปฮาด กฟฉ.1 อุดรธานี

19974 505373 00404766 น.ส.  ปัทมวรรณ   มณีศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

19975 505374 00401809 น.ส.  พนมรุ้ง   ถนอมพล กฟฉ.1 อุดรธานี
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19976 505375 00394420 น.ส.  ศิริพรรณ   สิงห์จนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

19977 505376 00397973 น.ส.  สุกญัญา   สุภาพวิมล กฟฉ.1 อุดรธานี

19978 505377 00396640 น.ส.  พิลาวรรณ   อุปลา กฟฉ.1 อุดรธานี

19979 505378 00394557 นาย  ณฐัภณ   ชินสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

19980 505379 00394939 น.ส.  ประภสัสร   แกว้แก่นคูณ กฟฉ.1 อุดรธานี

19981 505380 00411024 นาย  คชศกัดิ   รักษโ์คตร กฟฉ.1 อุดรธานี

19982 505381 00398060 น.ส.  ไพลิน   แกว้เคน กฟฉ.1 อุดรธานี

19983 505382 00394252 นาง  ปุณยาพร   วรรณเสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

19984 505384 00402405 น.ส.  อรพรรณ   ปัญญายาว กฟฉ.3 นครราชสีมา

19985 505385 00390553 นาย  กฤษฎี   เจริญเนตร์ สาํนกังานใหญ่

19986 505386 00394616 นาย  พิษณุกรณ์   พิมพอ์กัษร กฟฉ.1 อุดรธานี

19987 505387 00397850 นาย  อรรถสิทธิ   วงศวิ์เศษ สาํนกังานใหญ่

19988 505388 00392878 น.ส.  พิมพล์กัษ ์  บุญชูกุศล สาํนกังานใหญ่

19989 505389 00406259 นาย  ภาณุวฒัน์   ชาญชิตปรีชา กฟฉ.1 อุดรธานี

19990 505390 00406859 นาย  รัฐศกัดิ   มาตยค์ม กฟฉ.1 อุดรธานี

19991 505391 00425893 นาย  เมฆสุวรรณ   อ่อนเมก็ กฟฉ.1 อุดรธานี

19992 505392 00391222 น.ส.  ศิริมล   วระมาน สาํนกังานใหญ่

19993 505393 00392214 น.ส.  นิรดา   โพธิสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

19994 505394 00390480 น.ส.  พีรดา   อารัมภสุข สาํนกังานใหญ่

19995 505395 00395662 นาย  คณิตนนท ์  ฉนัสิมา กฟฉ.1 อุดรธานี

19996 505396 00427231 นาย  ณฐัพงษ ์  พรรณจาํปา กฟฉ.1 อุดรธานี

19997 505397 00395862 นาย  ชีววร   เศรษฐกลุ สาํนกังานใหญ่

19998 505398 00403615 นาย  สุรพนัธุ์   กลุเสวตร์ สาํนกังานใหญ่

19999 505400 00395185 น.ส.  ภราพร   ใจฉลาด สาํนกังานใหญ่

20000 505401 00393410 น.ส.  สิวลี   สถิรนุสรณ์ สาํนกังานใหญ่
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20001 505402 00397264 น.ส.  อธิการ   เพง็จนัทร์ สาํนกังานใหญ่

20002 505404 00392769 นาย  นรภทัร   เทียนทอง สาํนกังานใหญ่

20003 505405 00389623 นาย  พณรัตน์   แสงจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

20004 505406 00389687 นาย  ยศพฒัน์   ศรีผาวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

20005 505407 00388936 น.ส.  เพญ็พิชชา   รัตนจริยาคุณ สาํนกังานใหญ่

20006 505408 00402073 นาย  ภูมิพรรณ   ศิริตนัติวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

20007 505409 00395008 น.ส.  ยวุดี   เพียอินทร์ สาํนกังานใหญ่

20008 505410 00393501 นาย  วีระวฒิุ   ติจะสอน สาํนกังานใหญ่

20009 505411 00390303 นาย  ณฐัพล   พูลสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

20010 505412 00394957 นาย  วิรินทร์   เกือกลูสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

20011 505414 00391163 น.ส.  พชัรี   ทองอินต๊ะ สาํนกังานใหญ่

20012 505415 00391763 นาย  ธารา   อมรวชัรพงศ์ สาํนกังานใหญ่

20013 505416 00394143 นาย  ยทุธการ   โพธิอาศยั สาํนกังานใหญ่

20014 505417 00434444 นาย  ชานนท ์  อิมแมน สาํนกังานใหญ่

20015 505421 00394834 นาย  บุญมี   ตงัขยนั สาํนกังานใหญ่

20016 505422 00420148 นาย  ชินวฒิุ   วิลาจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

20017 505423 00404425 นาย  เฉลิมชยั   สุขทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

20018 505424 00388168 นาย  เจนณรงค ์  ราชิวงศ์ สาํนกังานใหญ่

20019 505425 00391668 นาย  ปิฏก   เอียมสาํอางค์ สาํนกังานใหญ่

20020 505426 00389419 นาย  พิพฒัน์   ยนืนาน สาํนกังานใหญ่

20021 505427 00391218 นาย  สิทธิพงษ ์  วงษพ์ูล กฟน.2 พิษณุโลก

20022 505428 00388413 นาย  จตุรเทพ   อรัญโสด สาํนกังานใหญ่

20023 505429 00388409 นาย  นิกร   อยูศ่รี สาํนกังานใหญ่

20024 505430 00392064 นาย  สุรเชษฐ์   สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

20025 505431 00400221 น.ส.  เสาวลกัษณ์   เจริญธาราไชย สาํนกังานใหญ่
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20026 505432 00389582 นาย  อภิวฒัน์   บุญเพง็ สาํนกังานใหญ่

20027 505433 00388136 น.ส.  สิรินดัดา   ศกัดิดี กฟก.1 อยธุยา

20028 505434 00388122 น.ส.  นิลปัทม ์  เรียนแกว้ สาํนกังานใหญ่

20029 505435 00399193 น.ส.  โชติกา   เปียมสิน สาํนกังานใหญ่

20030 505436 00400035 น.ส.  มนสันนัท ์  บวักุล สาํนกังานใหญ่

20031 505437 00406245 นาย  นเรศ   โฉมงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

20032 505438 00406790 นาย  ธีระวฒัน์   ผาละพงั กฟฉ.1 อุดรธานี

20033 505439 00391509 นาย  อิสรพงศ ์  เวียงสมุทร กฟฉ.1 อุดรธานี

20034 505440 00398692 นาย  จกัรพนัธุ์   ปัตพี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20035 505441 00395258 นาย  อภิศกัดิ   เตโพธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

20036 505442 00401790 นาย  อดิศกัดิ   นนัตือ กฟฉ.1 อุดรธานี

20037 505443 00404657 นาย  ภูริต   โคตรชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

20038 505445 00393810 นาย  ผจญ   จนัทะคตั กฟฉ.1 อุดรธานี

20039 505446 00393056 นาย  ธวชัชยั   ไชยมิง กฟฉ.1 อุดรธานี

20040 505447 00396931 นาย  ปัญญา   สุ่ยหา กฟฉ.1 อุดรธานี

20041 505448 00401104 นาย  ภูวนาท   เทพสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

20042 505449 00403306 นาย  วฒิุชยั   เหมเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี

20043 505450 00399252 นาย  ศวกร   ใจเทียง กฟฉ.1 อุดรธานี

20044 505451 00392741 นาย  คมกฤษ   วงัคีรี กฟฉ.1 อุดรธานี

20045 505452 00393610 น.ส.  ณฐัริกา   กองแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

20046 505453 00395535 นาย  ณฐัพล   รัตนเจริญพรชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

20047 505454 00400744 นาย  ศกัดิสิทธิ   บุญอาสา กฟฉ.1 อุดรธานี

20048 505455 00398797 นาย  วสนัต ์  ผงสา กฟฉ.1 อุดรธานี

20049 505456 00394725 นาย  ภทัรพล   สุริยแสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20050 505458 00403174 นาย  ธีรวฒัน์   ผาอินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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20051 505459 00417416 นาย  ณวฒิุ   กลางประพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

20052 505460 00409007 นาย  พลวฒัน์   กาววนั กฟฉ.1 อุดรธานี

20053 505461 00416624 นาย  ธวชัชยั   แหล่ป้อง กฟฉ.1 อุดรธานี

20054 505462 00395549 นาย  ศุภชยั   วอ่งไว กฟฉ.1 อุดรธานี

20055 505472 00399670 นาย  อรรคเดช   ตาตะมิ กฟฉ.1 อุดรธานี

20056 505473 00401609 นาย  เกริกชยั   สีสอาด กฟฉ.1 อุดรธานี

20057 505474 00396054 นาย  พงศศ์กัดิ   เงินมูล กฟน.2 พิษณุโลก

20058 505475 00395230 นาย  อสัดางค ์  มงัคงั กฟฉ.1 อุดรธานี

20059 505476 00396872 นาย  ณฐัวฒิุ   โอดเฮิง กฟน.2 พิษณุโลก

20060 505477 00402582 นาย  ราวี   หาที กฟฉ.1 อุดรธานี

20061 505479 00401340 นาย  ปัญจพงษ ์  เศรษฐาไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

20062 505481 00395294 นาย  ผดุงเกียรติ   พลดาหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

20063 505484 00402564 นาย  เจษฎา   วงศสี์ชา กฟฉ.1 อุดรธานี

20064 505486 00402746 นาย  จีรวฒัน์   พนัสีทุม กฟฉ.1 อุดรธานี

20065 505490 00418626 นาย  ทวีศกัดิ   เสนสุวรรณ กฟน.2 พิษณุโลก

20066 505491 00409225 นาย  วีระพงษ ์  วงตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

20067 505496 00394543 นาย  ประนนั   กลุเสนา กฟฉ.1 อุดรธานี

20068 505498 00395553 นาย  อดิศร   ฉลูทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

20069 505502 00401877 นาย  วีระศกัดิ   มีมาตร กฟฉ.1 อุดรธานี

20070 505506 00420502 นาย  ชวลิต   เพง็สุขกุล กฟน.2 พิษณุโลก

20071 505507 00395280 นาย  ธนบตัร   บุญไทย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20072 505508 00399593 นาย  วิทยา   จนันามวงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

20073 505509 00403756 นาย  อาทูร์   ทองโสม กฟฉ.1 อุดรธานี

20074 505511 00395517 สิบเอก  ดนยั   กลัยาฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

20075 505512 00394416 นาย  อานนท ์  คูณเมือง กฟฉ.1 อุดรธานี
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20076 505515 00424138 นาย  เลิศชาย   บุดดานอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

20077 505516 00405003 นาย  สนัติสุข   ไมแ้สนดี กฟฉ.1 อุดรธานี

20078 505517 00408097 น.ส.  ฉตัรชนก   มะลิกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

20079 505518 00412048 นาย  วิรุฬห์   แพงอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

20080 505519 00395608 นาย  ปรัชญา   บุตรจอ้ม กฟฉ.1 อุดรธานี

20081 505522 00393292 นาย  ทศพร   พงษก์ลาง กฟน.1 เชียงใหม่

20082 505523 00396668 นาย  รุ่งนิรันดร์   ดาํขาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

20083 505524 00411547 นาย  ศรัญ ู   โถบาํรุง กฟฉ.1 อุดรธานี

20084 505525 00394561 นาย  ศราวธุ   คาํงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

20085 505526 00400853 นาย  เจตริน   วฒันะ กฟฉ.1 อุดรธานี

20086 505527 00408360 นาย  วิศรุต   พลเยยีม กฟฉ.1 อุดรธานี

20087 505528 00396654 นาย  กฤษณติั   บุตรละคร กฟฉ.1 อุดรธานี

20088 505529 00393006 นาย  วิทธวชั   มีโคดง กฟฉ.1 อุดรธานี

20089 505531 00401354 นาย  อภิรมย ์  พรหมจกัร กฟฉ.1 อุดรธานี

20090 505533 00397028 นาย  ยศพล   เจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

20091 505534 00394666 นาย  นุกูล   สุนทรชยัยา กฟฉ.1 อุดรธานี

20092 505535 00403110 นาย  สุรเชษฐ์   รายา กฟฉ.1 อุดรธานี

20093 505536 00398460 นาย  พลากร   ร่มจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

20094 505537 00394270 นาย  วรวฒิุ   สืบสาย กฟฉ.1 อุดรธานี

20095 505538 00440465 นาย  อดิศกัดิ   ศรีวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

20096 505539 00393474 นาย  กิตติ   มาสสะอาด กฟฉ.1 อุดรธานี

20097 505540 00396595 นาย  กิตติศกัดิ   อินต๊ะพรม กฟน.1 เชียงใหม่

20098 505542 00394161 นาย  จินดากร   เขือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

20099 505543 00396959 นาย  สุทธิรักษ ์  กนัลา กฟฉ.1 อุดรธานี

20100 505544 00397600 นาย  ธณชัพงศ ์  เจริญปภชัสรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่
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20101 505545 00414727 นาย  วฒิุพงษ ์  ดีทอง กฟน.1 เชียงใหม่

20102 505547 00394525 นาย  ศรราม   สงัขมาลยั กฟฉ.1 อุดรธานี

20103 505548 00396745 น.ส.  ขวญัชนก   สมภาร กฟน.1 เชียงใหม่

20104 505549 00422386 นาย  เกียรติพงษ ์  นุ่มนวล กฟน.1 เชียงใหม่

20105 505550 00392846 นาย  ชุติพนธ์   ปทุมศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

20106 505551 00408342 นาย  นิตินยั   ขวญัเจริญศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

20107 505552 00396763 นาย  จิรวฒัน์   โภคาพานิชย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

20108 505553 00403106 น.ส.  พริศรา   สารภี กฟน.1 เชียงใหม่

20109 505554 00394498 นาย  ศกัดิดา   วงษาบุตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

20110 505555 00399339 นาย  อดิศร   โยวะ กฟฉ.1 อุดรธานี

20111 505558 00392450 น.ส.  จนัทร์จิรา   วนัดี กฟน.1 เชียงใหม่

20112 505559 00400435 น.ส.  จารุวรรณ   ซ่ามยอง กฟน.1 เชียงใหม่

20113 505560 00396236 นาย  นภดล   ยาสมุทร กฟน.1 เชียงใหม่

20114 505561 00395044 น.ส.  วรัญญา   ธรรมยศ กฟน.1 เชียงใหม่

20115 505562 00398501 นาย  ธนิน   สวา่งยงิ กฟน.3 ลพบุรี

20116 505563 00395244 น.ส.  โชษิตา   อรุณกาล กฟน.1 เชียงใหม่

20117 505564 00400594 นาย  ดนุพฒัน์   ธรรมจกัร กฟน.1 เชียงใหม่

20118 505565 00407996 น.ส.  โสภิตา   ปันธิ กฟน.1 เชียงใหม่

20119 505566 00398315 นาย  นที   ทองแพ กฟน.3 ลพบุรี

20120 505567 00391490 น.ส.  วิชชุลดา   เขม็เพช็ร กฟน.3 ลพบุรี

20121 505568 00424960 นาย  เกรียงไกร   แกว้นิล กฟน.1 เชียงใหม่

20122 505569 00406431 นาย  ธนยศ   กญัญาคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

20123 505570 00399311 นาย  กรกฤต   ศรีบุศยดี กฟน.1 เชียงใหม่

20124 505571 00401322 น.ส.  นทัฐา   มงคลวจัน์ กฟน.3 ลพบุรี

20125 505572 00395630 นาย  อิทธิกร   ตงักิจเจริญพงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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20126 505573 00393329 นาย  จกัษก์ฤษท ์  แกว้ดี กฟน.1 เชียงใหม่

20127 505574 00393638 นาย  สหรัฐ   กุณะแสงคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

20128 505575 00397305 นาย  วฒิุชยั   โยริยะ กฟน.1 เชียงใหม่

20129 505576 00397400 นาย  ศกัรินทร์   ขอดเมชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

20130 505577 00396977 นาย  วีระชยั   อูปขาว กฟน.1 เชียงใหม่

20131 505578 00417307 นาย  สรรพวฒัน์   วงศใ์หญ่ กฟน.1 เชียงใหม่

20132 505579 00405017 น.ส.  ลลิตา   วชัรเวท กฟน.3 ลพบุรี

20133 505580 00398983 น.ส.  พิมศิริ   อินทร์สิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

20134 505581 00396731 นาย  ณิชพน   วรรณสุยะ กฟน.1 เชียงใหม่

20135 505582 00403683 วา่ที ร.ต.  เกรียงศกัดิ   ปันทะนะ กฟน.1 เชียงใหม่

20136 505583 00399652 นาย  พงศเ์ฉลิม   สารสม กฟน.1 เชียงใหม่

20137 505584 00400021 นาย  จกัตราวธุ   บุญปวน กฟน.1 เชียงใหม่

20138 505585 00395349 น.ส.  ชุติกานต ์  บุญมา กฟน.3 ลพบุรี

20139 505586 00405112 นาย  ภมรทิพย ์  เครือตา กฟน.1 เชียงใหม่

20140 505587 00407255 นาย  จตุพล   สิริมณีวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

20141 505588 00394052 น.ส.  วชัราภรณ์   รวยไม่ชา้ กฟน.3 ลพบุรี

20142 505589 00397991 นาย  บดินทร์   พฒัน์ภทัร กฟน.1 เชียงใหม่

20143 505590 00433711 นาย  กรวิชญ ์  ธรรมวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

20144 505591 00393597 นาย  ชนินทร์   บุญศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

20145 505592 00394284 นาย  จาตุรงค ์  ยาใจ กฟน.1 เชียงใหม่

20146 505593 00397096 นาย  วฒิุชยั   ซาวศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

20147 505594 00436755 นาย  วิศรุต   นอ้ยสะปุ๋ง กฟน.1 เชียงใหม่

20148 505595 00405726 นาย  ณฐันนท ์  ยอดสมณา กฟน.1 เชียงใหม่

20149 505596 00397337 นาย  สิริศกัดิ   ไชยมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

20150 505597 00399325 นาย  ณฐัพงษ ์  เกิดชู กฟน.1 เชียงใหม่
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20151 505598 00403497 นาย  วีรยทุธ   เนืออ่อน กฟน.1 เชียงใหม่

20152 505599 00416197 นาย  วิทยา   วรรณมณี กฟน.1 เชียงใหม่

20153 505600 00394361 นาย  อาทิตย ์  ทิพยเ์นตร กฟน.1 เชียงใหม่

20154 505601 00415678 นาย  ศตวรรษ   เสิบกลิน กฟน.3 ลพบุรี

20155 505602 00412248 นาย  จีระศกัดิ   เขียวสงัข์ กฟฉ.1 อุดรธานี

20156 505603 00402637 นาย  พรหมพฒัน   ร้อยดาพนัธุ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

20157 505604 00414204 นาย  ยทุธนา   สาแหละ กฟต.3 ยะลา

20158 505605 00398010 นาย  ปฐมพงศ ์  หนูเนียม กฟต.3 ยะลา

20159 505606 00398088 นาย  อานนท ์  พลมุข กฟฉ.1 อุดรธานี

20160 505607 00397319 สิบเอก  ชายแดน   สุวรรณมณี กฟต.3 ยะลา

20161 505608 00397696 นาย  ธนพงษ ์  โสมสง กฟต.3 ยะลา

20162 505609 00401372 นาย  วนัเฉลิม   โตกลาน กฟน.3 ลพบุรี

20163 505610 00397373 นาย  ธีระวุฒิ   ศรีพนัธบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

20164 505611 00414222 นาย  ณฐัพงษ ์  ตรัยทีพึง กฟน.3 ลพบุรี

20165 505612 00394266 นาย  อานนท ์  ปัดชา กฟฉ.1 อุดรธานี

20166 505614 00397141 นาย  ศราวฒิุ   ชยัชุมภู กฟน.1 เชียงใหม่

20167 505615 00399361 นาย  อภิเชษฐ์   ฆารพิพฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20168 505616 00394084 นาย  นพรัตน์   สงัขท์อง กฟน.3 ลพบุรี

20169 505617 00393674 นาย  วิศิษฏ ์  แสงจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

20170 505618 00395921 นาย  ชาญ   อินดี กฟน.3 ลพบุรี

20171 505619 00404825 นาย  สุรศกัดิ   นิลเกตุ กฟฉ.1 อุดรธานี

20172 505620 00395353 นาย  ธรรมรัตน์   ทองชา้ง กฟน.3 ลพบุรี

20173 505621 00398042 นาย  คาํรน   ศรีนอก กฟต.3 ยะลา

20174 505622 00392191 นาย  ภานุมาศ   ฉนัทกุล กฟต.3 ยะลา

20175 505623 00440633 นาย  พีระพล   นุ่นดว้ง กฟต.3 ยะลา
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20176 505624 00404075 นาย  ประกอบ   ทองร่วมแกว้ กฟต.3 ยะลา

20177 505625 00404061 นาย  นรวชัร   เมืองศรี กฟต.3 ยะลา

20178 505626 00403960 นาย  นนัฐวฒิุ   จบศรี กฟน.3 ลพบุรี

20179 505627 00393129 นาย  วสนัต ์  บุญดิเรก กฟต.3 ยะลา

20180 505628 00393133 นาย  ชาญวทิย ์  โครธาสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

20181 505629 00395967 นาย  พรชยั   สารสุวรรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

20182 505630 00404043 นาย  โสภณ   ขวญัดาํ กฟต.3 ยะลา

20183 505631 00404057 นาย  ณฐัตพล   แกว้ประชา กฟต.3 ยะลา

20184 505632 00405435 นาย  ณฐัพล   ท่าศร กฟต.3 ยะลา

20185 505633 00391945 นาย  สุรวฒิุ   อิมเชืออยู่ กฟน.3 ลพบุรี

20186 505634 00393838 นาย  ณฐัพล   ไทยเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

20187 505635 00424433 นาย  ณฐัพงษ ์  อินต๊ะวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

20188 505636 00411929 นาย  สิทธิพนัธ์   สุภาวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

20189 505637 00390571 นาย  สุรนาถ   อินทรักษา สาํนกังานใหญ่

20190 505638 00405512 นาย  พีรภทัร์   ทะนนัไชย กฟน.1 เชียงใหม่

20191 505639 00390967 นาย  พริสร   ศรีธาราพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

20192 505640 00398624 นาย  ธนวฒัน์   ศรีใจ กฟน.1 เชียงใหม่

20193 505641 00391131 นาย  พุธพนัธ์   ประกายแสงเพชร กฟน.1 เชียงใหม่

20194 505642 00392696 นาย  ธนะไชย   มาเสริฐศรี สาํนกังานใหญ่

20195 505643 00406645 น.ส.  สุณิษา   คาํภีระ กฟน.3 ลพบุรี

20196 505644 00394307 นาย  ภานุวฒัน์   เสธา กฟน.1 เชียงใหม่

20197 505645 00401427 นาย  ภาณุเดช   เดชเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

20198 505647 00398301 นาย  อนุกูล   ปันสา กฟน.1 เชียงใหม่

20199 505648 00404566 นาย  วีระศกัดิ   จกัคาํบาง กฟน.1 เชียงใหม่

20200 505649 00393288 นาย  กฤตภาส   ศิริฐา กฟน.1 เชียงใหม่
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20201 505650 00404811 สิบเอก  พิพฒัพงษ ์  ลิตาพณัณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

20202 505651 00398638 นาย  วรากร   แกว้มูล กฟน.1 เชียงใหม่

20203 505652 00400776 นาย  เอกนรินทร์   คิดชอบ กฟน.1 เชียงใหม่

20204 505653 00395058 นาย  ชชัวาล   เงินคาํจนัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

20205 505654 00396531 นาย  ชนินทร์   พนาพรหม กฟน.1 เชียงใหม่

20206 505655 00396777 นาย  บณัฑิต   อินทา กฟน.1 เชียงใหม่

20207 505656 00391581 วา่ที ร.ต.  ธีระพนัธ์   มณีพรม กฟน.1 เชียงใหม่

20208 505657 00398779 นาย  ชชัวาลย ์  ผา่นดอยแดน กฟน.1 เชียงใหม่

20209 505658 00400758 นาย  ธนาณฎัฐ์   ชมภู กฟน.1 เชียงใหม่

20210 505659 00403079 นาย  ณฐัพล   ใจคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

20211 505660 00393965 นาย  อรรคเดช   ปัญโญใหญ่ กฟน.1 เชียงใหม่

20212 505661 00402255 นาย  ณฐันนัท ์  วงศจ์นัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

20213 505662 00400667 นาย  พงศธ์วชั   แกว้มาลา กฟน.1 เชียงใหม่

20214 505663 00393983 นาย  วีระพงษ ์  สงัฆรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

20215 505664 00397232 น.ส.  ปาลิดา   สุขทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

20216 505665 00411260 นาย  ธีรพนัธ์   อยูบ่าง กฟก.2 ชลบุรี

20217 505667 00389205 นาย  ณฐัพล   ไตรทาน สาํนกังานใหญ่

20218 505668 00391363 น.ส.  กรองกานต ์  รอดพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

20219 505669 00389837 น.ส.  นนัทิตา   อมัพะวตั สาํนกังานใหญ่

20220 505670 00390276 นาย  กรกฎ   ผดุงใจ สาํนกังานใหญ่

20221 505673 00388954 น.ส.  ประวีณา   ทวีแสง สาํนกังานใหญ่

20222 505674 00392400 น.ส.  พสัวี   โรจน์สวสัดิสุข กฟก.2 ชลบุรี

20223 505678 00391909 น.ส.  จิตรดา   นนัทเวช กฟก.2 ชลบุรี

20224 505680 00392282 น.ส.  ประภาวี   เครือวงั กฟก.2 ชลบุรี

20225 505683 00399848 นาย  สถิตพงศ ์  ผลาเกษ กฟก.2 ชลบุรี
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20226 505686 00392278 น.ส.  สุพรรณี   พิมพพิ์ชาสกุล กฟก.2 ชลบุรี

20227 505689 00407287 น.ส.  ศิรินทิพย ์  บุญช่วย กฟก.2 ชลบุรี

20228 505690 00400821 นาย  นครินทร์   ขนัแดง กฟน.2 พิษณุโลก

20229 505691 00403142 น.ส.  พลอยชล   วงสินธุเจริญกุล กฟก.2 ชลบุรี

20230 505692 00421376 นาย  อานุภาพ   มณีคนัโท กฟน.2 พิษณุโลก

20231 505693 00400308 น.ส.  นนัทิวา   สีลอด กฟก.2 ชลบุรี

20232 505695 00399802 นาย  ปวเรศน์   ทวีผล กฟก.2 ชลบุรี

20233 505696 00405867 น.ส.  ณฐัติยาภร   มะเริงสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

20234 505698 00405217 น.ส.  ภรณ์วิภา   สายยาโน กฟก.2 ชลบุรี

20235 505699 00403742 น.ส.  พิศภรณ์   อะติชาคะโร กฟก.2 ชลบุรี

20236 505701 00390294 น.ส.  สุวรี   ลิมศรีสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

20237 505702 00410323 น.ส.  รัตติกาล   ปัญญามูล กฟน.1 เชียงใหม่

20238 505703 00391686 นาย  วิริทธิพล   บุญสม สาํนกังานใหญ่

20239 505709 00400835 น.ส.  รุ่งนภา   แสนเกียง กฟน.2 พิษณุโลก

20240 505714 00417070 น.ส.  ศรสวรรค ์  นพอาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

20241 505716 00400930 น.ส.  ปรางทิพย ์  นิติการ กฟก.2 ชลบุรี

20242 505718 00399884 น.ส.  สิรินาถ   มุกดาสนิท กฟก.2 ชลบุรี

20243 505733 00394066 น.ส.  ภคัณภทั   สุวิมล กฟก.2 ชลบุรี

20244 505734 00390676 นาย  อิทธิวฒัน์   คาํนึงกิจ กฟก.2 ชลบุรี

20245 505735 00399911 นาย  ชวลัวิทย ์  อธิคมวรพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

20246 505736 00399357 นาย  อภิวฒัน์   ยงัวิลยั กฟก.2 ชลบุรี

20247 505737 00402914 น.ส.  กรรณิการ์   กองอาสา กฟก.2 ชลบุรี

20248 505738 00394325 นาย  อดิศกัดิ   ใจดาํ กฟต.3 ยะลา

20249 505739 00406827 น.ส.  จิระประภา   กลาํเพชร กฟก.2 ชลบุรี

20250 505740 00394339 นาย  ณฐัพล   อุดมศิลป์ กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20251 505741 00394743 วา่ที ร.ต.  กฤต   วชัรอดิศยั กฟต.3 ยะลา

20252 505742 00395062 นาย  ทฐัชวิน   สุพรรณโท สาํนกังานใหญ่

20253 505743 00393147 นาย  จตุพร   แจง้ศรีสุข กฟก.2 ชลบุรี

20254 505744 00400530 นาย  เกียรติศกัดิ   สุนทรพฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา

20255 505745 00400512 นาย  ปฐมพงษ ์  ชาติไทย กฟก.1 อยธุยา

20256 505746 00400380 นาย  ภาสกร   วฒิุศกัดิสถิตย์ กฟก.2 ชลบุรี

20257 505747 00423069 นาย  มาดาส   หล่อเหลียม กฟก.1 อยธุยา

20258 505749 00404552 นาย  วิทวสั   แสนคาํวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

20259 505750 00400544 นาย  เกรียงไกร   อากิม กฟก.1 อยธุยา

20260 505751 00402532 น.ส.  พชัราภรณ์   เกษตรานนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

20261 505752 00399511 นาย  พงศพ์ล   พราหมวิเศษ กฟก.1 อยธุยา

20262 505753 00399539 นาย  อานนท ์  ร่างใหญ่ กฟก.1 อยธุยา

20263 505754 00403029 นาย  วนัเฉลิม   อินทะโส กฟก.2 ชลบุรี

20264 505755 00400526 นาย  วฒันา   ทองประศรี กฟก.1 อยธุยา

20265 505756 00400017 นาย  สุนทร   เจียมตน กฟก.1 อยธุยา

20266 505757 00398610 นาย  จิราธิวฒัน์   ศรีวิเศษ กฟก.2 ชลบุรี

20267 505758 00404916 นาย  วรพจน์   ชาวเวียง กฟก.2 ชลบุรี

20268 505759 00403633 นาย  ซุลกอรนยั   ฮูลู กฟต.3 ยะลา

20269 505760 00404607 นาย  พิสิฐ   เลาหะวีร์ กฟก.2 ชลบุรี

20270 505761 00396404 นาย  พงศกร   โลหะจินดา กฟต.3 ยะลา

20271 505762 00393660 นาย  อบัดุลรอนิง   เส็นติระ กฟต.3 ยะลา

20272 505763 00423728 น.ส.  สุทธาทิพย ์  สิรินญาธานีรัช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20273 505764 00402623 นาย  วสนัต ์  จุนเจริญวงศา กฟก.2 ชลบุรี

20274 505765 00423055 วา่ที ร.ต.  ยทุธนา   วชิราภากร กฟต.3 ยะลา

20275 505766 00402491 นาย  ปฏิพทัธ์   ญาติโสม กฟก.2 ชลบุรี
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20276 505767 00393165 นาย  ธนากร   พิชญธนาศร กฟก.3 นครปฐม

20277 505768 00395935 น.ส.  กานตช์นก   ไกรโสดา กฟก.2 ชลบุรี

20278 505769 00422140 น.ส.  ชญาดา   แสงเรือง กฟก.2 ชลบุรี

20279 505770 00395844 นาย  สรไกร   จนัทรทกัษิน กฟก.2 ชลบุรี

20280 505771 00407114 นาย  อานนท ์  หมืนพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

20281 505772 00400417 นาย  ราชการ   สุวจสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

20282 505773 00418953 นาย  บรรจง   เสมาธรรมจกัร์ กฟต.3 ยะลา

20283 505774 00398333 นาย  ชวนนัท ์  ชนินทรสงขลา กฟน.1 เชียงใหม่

20284 505776 00406540 นาย  สุไลหมาน   เหมมนัต์ กฟต.3 ยะลา

20285 505777 00393979 วา่ที ร.ต.  วิสุทธิ   คาํมณี กฟต.3 ยะลา

20286 505778 00406281 นาย  วีรชาติ   ขาวขวญั กฟต.3 ยะลา

20287 505779 00405194 นาย  สราวธุ   จุลเสวต กฟต.3 ยะลา

20288 505780 00403556 นาย  ยามาล   มูเกม็ กฟต.3 ยะลา

20289 505781 00402005 นาย  ทินกร   บริเพชร กฟต.3 ยะลา

20290 505782 00399711 นาย  อบัดุลวาริส   หามะ กฟต.3 ยะลา

20291 505783 00400899 วา่ที ร.ต.  นูราฮมั   วาเต๊ะ กฟต.3 ยะลา

20292 505784 00398210 นาย  อนสั   เจะ๊เละ กฟต.3 ยะลา

20293 505785 00404334 นาย  มูฮมัหมดัซมัสุดีน   อาแว กฟต.3 ยะลา

20294 505786 00395749 นาย  อาทิตย ์  ชินเชษฐ กฟต.3 ยะลา

20295 505787 00405130 นาย  อิรฟาน   บราเฮง กฟต.3 ยะลา

20296 505788 00405821 นาย  เจษฎา   ศรีเมือง กฟต.1 เพชรบุรี

20297 505789 00416092 นาย  อนูวาร์   อบัดุลเราะมนั กฟต.3 ยะลา

20298 505791 00394707 นาย  วชัรพงษ ์  ตราชู กฟต.3 ยะลา

20299 505793 00389764 น.ส.  วชัรากร   เศรษฐไกรศร สาํนกังานใหญ่

20300 505794 00400249 นาย  ธาวิน   หมานปุเต๊ะ กฟต.3 ยะลา
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20301 505795 00400126 นาย  พงษศ์กัดิ   ชูสุก กฟต.3 ยะลา

20302 505796 00401695 น.ส.  เบญจวรรณ   ศรีเดชา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20303 505797 00400253 นาย  ปิยนสั   ช่วยมณี กฟต.3 ยะลา

20304 505798 00397032 นาย  ธฤษณุ   เขมธนชัฐาณญา สาํนกังานใหญ่

20305 505799 00400235 นาย  ประวิทย ์  อุตมะมุณีย์ กฟต.3 ยะลา

20306 505800 00400926 น.ส.  นภวรรณ   ภูเกา้ลว้น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20307 505801 00402778 นาย  กฤษฎา   สงัขปาโณ กฟต.3 ยะลา

20308 505802 00400162 นาย  ปานสิทธิ   พิทกัษธี์ระบณัฑิต กฟต.3 ยะลา

20309 505803 00396022 นาย  ธวชัชยั   อินทสระ กฟต.3 ยะลา

20310 505804 00427863 นาย  พิพฒัน์พงศ ์  เตก็อ๋อตง้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20311 505805 00390830 น.ส.  วนัวิสาข ์  ศรีเขียว สาํนกังานใหญ่

20312 505808 00398933 น.ส.  พิมพสุ์จี   กญัญาพลเชษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20313 505811 00392682 น.ส.  กนกนาฏ   มงัสาทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20314 505812 00391440 น.ส.  นนัทพร   มงัสาทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20315 505814 00416933 นาย  ธญัญาวิทย ์  ประวีณไว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20316 505815 00392464 นาย  สามารถ   จงนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

20317 505816 00393733 น.ส.  วลยัพร   โภคาพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20318 505817 00392678 นาย  จีระศกัดิ   ภกัดีทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20319 505819 00396222 วา่ที ร.ต.  นิติพล   อินคีรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20320 505820 00396927 นาย  พีระพงษ ์  ศรีชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20321 505821 00399298 นาย  ทรงศกัดิ   เกิดเกลียง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20322 505822 00397082 นาย  ณฐพล   บุญญาภินิหาร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20323 505823 00403033 นาย  ธนากร   รอดพนัธุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20324 505825 00397250 นาย  ทรงธรรม   ไชยรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20325 505826 00427695 นาย  ศุภโชค   ฉิมพลีวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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20326 505827 00388990 น.ส.  อรนุช   อาจประจญ สาํนกังานใหญ่

20327 505828 00397169 วา่ที ร.ต.  วฒิุชยั   เอกชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20328 505829 00397505 วา่ที ร.ต.  ณชัภคั   ลิมสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20329 505831 00403047 นาย  สุนทร   หารปาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20330 505832 00405508 นาย  ธีรวฒัน์   หนองสูง กฟก.2 ชลบุรี

20331 505833 00393933 นาย  วิสนั   ศรีเปารยะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20332 505834 00408033 นาย  วิญ ู   สมบติับูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

20333 505835 00392955 น.ส.  สุดารัตน์   บิลงัโหลด กฟต.3 ยะลา

20334 505836 00397391 นาย  อภิวฒัน์   บุญสระ กฟก.2 ชลบุรี

20335 505837 00403160 นาย  เกียรติศกัดิ   บวัจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20336 505838 00418676 น.ส.  ขวญัฤดี   สุวรรณมะโณ กฟต.3 ยะลา

20337 505839 00392200 น.ส.  ปภสัรา   ปลอดภยั กฟต.3 ยะลา

20338 505840 00403392 นาย  ทวีศกัดิ   สุดตา กฟก.2 ชลบุรี

20339 505841 00410155 นาย  เดชา   เกาะกลาง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20340 505842 00398224 น.ส.  อจัฉรา   แกว้ไกรสี กฟต.3 ยะลา

20341 505843 00403188 น.ส.  อาทิตา   ฮินเซ่ง กฟต.3 ยะลา

20342 505844 00405203 นาย  สกมล   ประพฤติดี กฟต.3 ยะลา

20343 505845 00403710 นาย  ทกัษิณ   พฒันาพร กฟก.2 ชลบุรี

20344 505846 00406504 นาย  ชิษณุพงศ ์  สุขบาํเพิง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20345 505847 00405580 น.ส.  ณกมล   นวลอนงค์ กฟต.3 ยะลา

20346 505848 00391618 นาย  ประจกัษ ์  ปงลงักา กฟน.1 เชียงใหม่

20347 505849 00417343 นาย  กิตติพงษ ์  ศรีวงษก์ลาง กฟก.2 ชลบุรี

20348 505850 00411701 นาย  ยรุนฐั   วาสิการ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20349 505851 00400194 นาย  ตุลยวตั   โยธาวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

20350 505852 00406718 นาย  ณฐัพล   ใสสอาด กฟก.2 ชลบุรี
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20351 505853 00407669 นาย  ฟานดี   สะและหมดั กฟก.2 ชลบุรี

20352 505854 00393151 นาย  สุดสยาม   ใจบุญ กฟก.2 ชลบุรี

20353 505855 00406863 นาย  อภินนัท ์  ขนอม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20354 505856 00395080 นาย  อลงกต   เห่งประถม กฟก.2 ชลบุรี

20355 505857 00415414 นาย  วชัรากร   ดีนกั กฟก.2 ชลบุรี

20356 505858 00406318 วา่ที ร.ต.  ทรงพล   บุตรทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20357 505859 00407382 นาย  วรายทุธ   นุทผล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20358 505860 00403651 นาย  รุดดีน   บุตรเติบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20359 505862 00426085 นาย  ธีรเดช   โถทอง กฟก.2 ชลบุรี

20360 505863 00409625 นาย  ธวชัชยั   เหล่าชะรา กฟก.2 ชลบุรี

20361 505865 00401140 นาย  สุนนั   บุญมา กฟก.2 ชลบุรี

20362 505866 00403510 นาย  ศุภชยั   กลิงสลุง กฟก.2 ชลบุรี

20363 505868 00400871 นาย  ดิเรก   ทองไพจิตร กฟก.2 ชลบุรี

20364 505869 00401304 นาย  อธิโชติ   นุย้เพชร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20365 505870 00389114 น.ส.  อญัชลี   อินกาํ กฟน.3 ลพบุรี

20366 505871 00394466 นาย  สุริยา   เซ่งหนู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20367 505872 00394684 น.ส.  ศรัญญา   พิมพพิ์พฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

20368 505873 00431323 นาย  ชยัธวชั   ยงิยง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20369 505874 00405653 นาย  สิทธิพงษ ์  กวางแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

20370 505875 00431446 วา่ที ร.ต.  เฉลิม   มินสิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20371 505876 00396363 นาย  สุทธิเสวก   รัตนสุภา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20372 505877 00394402 น.ส.  ชญาดา   แกว้วงคนิ์ล กฟน.3 ลพบุรี

20373 505878 00414381 นาย  รัชพล   แซ่เอียว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20374 505879 00406659 นาย  ภานุพงศ ์  แทนโป กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20375 505880 00406663 นาย  ศุภชยั   ทองสงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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20376 505881 00399989 นาย  สราวธุ   ปานเม่ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20377 505882 00399939 นาย  เอกรินทร์   ชูแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20378 505883 00401445 นาย  อติกนัต ์  หนูทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20379 505884 00409489 นาย  อรุณศกัดิ   สุขาทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20380 505885 00405380 น.ส.  อรชนก   ฉาํแสง กฟน.3 ลพบุรี

20381 505886 00400562 นาย  กนัตพล   คงฤกษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20382 505887 00427568 นาย  เขมวนัต ์  บุปผา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20383 505888 00398197 นาย  ธนะชยั   ฉิมพลี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20384 505889 00398783 นาย  ชูติกร   เหมพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20385 505890 00427790 วา่ที ร.ต.  มนสัชยั   เนืองนิกร กฟก.2 ชลบุรี

20386 505891 00395658 นาย  สรวชิญ ์  ชนะชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20387 505892 00393092 นาย  ประสิทธิ   คารมดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20388 505893 00398551 นาย  ปฎิกาญจน์   นาํเงิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20389 505894 00395026 นาย  สุกิจ   สายวารี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20390 505895 00392337 นาย  ไตรรัตน์   เกงขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

20391 505896 00409752 นาย  ชนวีร์   มิตรศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20392 505897 00394048 น.ส.  กมลชนก   พรหมบุญ กฟน.3 ลพบุรี

20393 505898 00405853 วา่ที ร.ต.  ชาญชยั   ปินนยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20394 505899 00395721 น.ส.  ชนาภา   คงดี กฟน.3 ลพบุรี

20395 505900 00400362 นาย  จกัรี   รองศรีนาค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20396 505901 00398038 น.ส.  ณฤมล   ดิษฐ์จาด กฟน.2 พิษณุโลก

20397 505902 00424156 นาย  อาทิตย ์  ชมฟัก กฟน.3 ลพบุรี

20398 505903 00393042 นาย  ปิยณฐั   กนัชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20399 505904 00396581 นาย  วโรดม   ถว้นถวิล กฟต.3 ยะลา

20400 505905 00403429 น.ส.  สุนฐัตรา   สุขสมยั กฟน.3 ลพบุรี
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20401 505906 00392414 นาย  คลงั   คอแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20402 505907 00415050 น.ส.  เสาวคนธ์   เศวตะดุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20403 505908 00397432 นาย  ภราดร   เฮา้ประมงค์ กฟก.2 ชลบุรี

20404 505909 00395949 นาย  ศุภชยั   เศษรักษา กฟก.2 ชลบุรี

20405 505910 00395880 วา่ที ร.ต.  มนตรี   แซงผยุ กฟก.2 ชลบุรี

20406 505911 00434844 นาย  กิตติพงษ ์  หงส์ชนั กฟก.2 ชลบุรี

20407 505913 00397496 วา่ที ร.ต.  ไมตรี   ฉวัยูเ่นย้ ร.น. กฟก.2 ชลบุรี

20408 505914 00405803 น.ส.  อารีน่า   สงัหาด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20409 505915 00397523 นาย  พอใจ   นิตินยั กฟก.2 ชลบุรี

20410 505916 00401281 นาย  เอกพล   พงศศ์กัดาพรรณ กฟน.2 พิษณุโลก

20411 505917 00403815 นาย  ภาสกร   สิตตานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

20412 505918 00400403 น.ส.  ณชัชนม ์  วงคสุ์ตา กฟก.2 ชลบุรี

20413 505919 00402114 นาย  ธีรวฒิุ   ถนอมวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

20414 505920 00403401 น.ส.  สุมิตรา   เขมน้เขตการณ์ กฟก.2 ชลบุรี

20415 505921 00401059 นาย  ชินกร   พิเนตร กฟก.2 ชลบุรี

20416 505922 00398006 นาย  ภาณุวฒัน์   คาํสุทธี กฟก.2 ชลบุรี

20417 505923 00402732 นาย  คมกฤษ   บุญถนอม กฟก.2 ชลบุรี

20418 505924 00411092 นาย  ชยัพฒัน์   ตรีรัตนประยรู กฟก.2 ชลบุรี

20419 505925 00400762 นาย  ชนะชยั   สงัขท์อง กฟน.3 ลพบุรี

20420 505926 00406390 นาย  ธีระเวช   เสือสละ กฟน.3 ลพบุรี

20421 505927 00400885 นาย  พงษศิ์ริ   โพธิเกตุ กฟน.3 ลพบุรี

20422 505928 00404243 นาย  ปฏิพทัร   พดัลม กฟน.3 ลพบุรี

20423 505929 00412652 นาย  ชาญวทิย ์  ภูฆงั กฟน.3 ลพบุรี

20424 505930 00400267 นาย  อคัรพงศ ์  ลาวงั กฟต.3 ยะลา

20425 505931 00400144 นาย  เอกธวชั   จนัมุณี กฟต.3 ยะลา
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564
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20426 505932 00390953 น.ส.  กนกวรรณ   มณีทอง กฟน.3 ลพบุรี

20427 505933 00396036 นาย  ธนพล   เขมน้เขตการณ์ กฟต.3 ยะลา

20428 505934 00395971 นาย  ศรุต   สาสุนีย์ กฟต.3 ยะลา

20429 505936 00400217 น.ส.  องัคว์รา   กิตติวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20430 505937 00399098 นาย  กิตติศกัดิ   ไชยสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

20431 505938 00404289 นาย  ปุณภวฒัน์   ภูวโรจน์พิบูล กฟน.3 ลพบุรี

20432 505939 00396127 นาย  เกียรติศกัดิ   ร่มบา้นโหล๊ะ กฟต.3 ยะลา

20433 505940 00395953 น.ส.  ดวงใจ   บุญเชือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20434 505941 00395117 น.ส.  ยวุดี   หลกัหาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20435 505942 00397705 น.ส.  อมัรา   สุพี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20436 505943 00396163 น.ส.  ปิยพร   โลหะวิจารณ์ กฟต.3 ยะลา

20437 505944 00397591 นาย  ทรงยศ   พร้อมมูล กฟต.3 ยะลา

20438 505945 00393424 น.ส.  ภิญญฎา   นิลสนธิ กฟน.3 ลพบุรี

20439 505946 00394589 น.ส.  ยพิุน   กลา้หาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20440 505947 00416460 นาย  ณรงคก์ร   ตปนียะพงศ์ กฟต.3 ยะลา

20441 505949 00406081 น.ส.  จุฑามาส   วรรณชยั กฟก.2 ชลบุรี

20442 505950 00401409 นาย  มูญาเหด   มะรือโบอูมา กฟต.3 ยะลา

20443 505951 00396559 น.ส.  วาปี   สีเหลือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20444 505952 00396395 นาย  วสวตัติ   ศรีนาค กฟต.3 ยะลา

20445 505953 00401540 น.ส.  ลลิตา   พูลเจริญศิริกุล กฟก.2 ชลบุรี

20446 505954 00404007 น.ส.  อภิญญา   บวัคาํนิล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20447 505956 00413212 น.ส.  สุวนนัท ์  พิพิธธรรมโสภณ กฟก.2 ชลบุรี

20448 505958 00409916 นาย  ณฐัวฒัน์   ไกรวรรณ กฟต.3 ยะลา

20449 505959 00394593 น.ส.  จนัจิรา   สุขวดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20450 505960 00390680 นาย  พรสรร   อคัรมหาวงศ์ กฟก.1 อยธุยา
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20451 505961 00405912 น.ส.  กนกอร   ศรีวงั กฟก.1 อยธุยา

20452 505963 00391886 นาง  รัตนา   คาํสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20453 505964 00401122 น.ส.  ณฐักานต ์  อินทร์งาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20454 505966 00401922 น.ส.  อจัฉรา   สุขไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20455 505968 00397569 น.ส.  นลพรรณ   เกือคลงั กฟต.3 ยะลา

20456 505969 00395644 น.ส.  วิไลวรรณ   ศิริจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20457 505970 00391854 นาง  ปัทมา    ศรีทองช่วย กฟต.3 ยะลา

20458 505971 00392123 น.ส.  ณฐัทิตา   ทองลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20459 505972 00399125 น.ส.  สุภทัรา   มณีโชติ กฟก.1 อยธุยา

20460 505973 00396563 นาย  ณฐพล   พวงทิพย์ กฟก.3 นครปฐม

20461 505974 00399143 นาย  ธนวฒัน์   หลาํทุ่ง กฟก.1 อยธุยา

20462 505975 00428241 นาย  วริศวงษ ์  วสุรัตน์ธวชักุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20463 505976 00411715 นาง  ปริศนา   ขาํสุนทร กฟต.3 ยะลา

20464 505977 00393347 น.ส.  ปรีญาณี   ซุ่นสกุล กฟต.3 ยะลา

20465 505978 00394793 น.ส.  สุพรรณี   ศรีเงินยวง กฟก.1 อยธุยา

20466 505979 00410791 นาย  วิศรุต   จนันามิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20467 505980 00394816 น.ส.  กษมา   สมบติันนัท์ กฟก.1 อยธุยา

20468 505981 00411565 น.ส.  กมลชนก   กมลเปรม กฟต.3 ยะลา

20469 505982 00395694 นาย  ประภาส   นบนอ้ม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20470 505983 00393488 น.ส.  กามีละห์   เจะบู กฟต.3 ยะลา

20471 505984 00399107 น.ส.  ธญัลกัษณ์   เอกชยัรุ่งโรจน์ กฟก.1 อยธุยา

20472 505985 00399139 นาย  สายชล   เสนารักษ์ กฟก.1 อยธุยา

20473 505986 00394739 น.ส.  อรยภุา   ทิพยานนท์ กฟก.3 นครปฐม

20474 505988 00438539 นาย  อายวุตั   วงษาบุตร กฟน.3 ลพบุรี

20475 505989 00415137 นาย  ธีรยทุธ   อาจกลา้ กฟก.1 อยธุยา
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20476 505990 00405649 นาง  ศรัญญา   เรืองพรวิสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

20477 505991 00393701 น.ส.  ศุภนิดา   ไตรมิตรภาพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20478 505992 00405944 น.ส.  ศิริวิภา   สุทศัน์ กฟก.1 อยธุยา

20479 505993 00407823 นาย  เศรษฐา   บุญมา กฟน.3 ลพบุรี

20480 505994 00400299 น.ส.  ชนญัญา   เกลียวบุญทอง กฟก.1 อยธุยา

20481 505995 00399525 น.ส.  กิตติยวดี   เขม็เพช็ร กฟก.1 อยธุยา

20482 505996 00392496 นาย  ศุภรักษ ์  พรมบุตร กฟน.3 ลพบุรี

20483 505998 00399157 นาย  พีรศิลป์   แมน้ญาติ กฟน.3 ลพบุรี

20484 505999 00406572 นาย  เทวกลุ   รอดชา้ง กฟน.3 ลพบุรี

20485 506000 00394711 น.ส.  ยพุาพร   ดวงชารี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20486 506001 00394775 นาย  วีรนนท ์  ศุภานุสนธิ กฟน.3 ลพบุรี

20487 506002 00397050 นาย  ณฐัพล   แจง้เอียม กฟน.3 ลพบุรี

20488 506003 00397187 นาย  ณฐัชา   ผาสุข กฟน.3 ลพบุรี

20489 506004 00391254 น.ส.  ชฎาณฐัทิพย ์  คงมณี กฟน.3 ลพบุรี

20490 506005 00391345 นาย  จกัรี   เถือนม่วง กฟน.3 ลพบุรี

20491 506006 00391781 นาย  จตุพร   เกือเสง้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20492 506007 00396727 นาย  อนุสรณ์   พุฒหอม กฟน.3 ลพบุรี

20493 506008 00392137 นาง  ธนาภรณ์   สุวรรณพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20494 506009 00392119 น.ส.  จนัทนา   ปัญญาหลกั กฟน.3 ลพบุรี

20495 506010 00407887 นาย  ณฐัพล   กองทอง กฟน.1 เชียงใหม่

20496 506011 00395903 นาย  อนุวติั   เพชรมาก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20497 506012 00397246 นาย  ยทุธนา   สามคาํ กฟน.3 ลพบุรี

20498 506013 00395894 นาย  กมัพล   สุวรรณพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20499 506014 00398274 น.ส.  สุธามาศ   พูลสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

20500 506015 00404966 นาย  ธเนศ   กลดัทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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20501 506016 00398874 น.ส.  กมลชนก   เอียมละออ กฟน.3 ลพบุรี

20502 506017 00396159 นาย  อภิสิทธิ   อศัวเมธสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

20503 506018 00394761 นาย  ฉตัร   ทองอตม์ กฟก.2 ชลบุรี

20504 506019 00400130 นาย  นพดล   สุขใสแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

20505 506020 00409689 น.ส.  ดวงนภา   สวาสดิพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20506 506021 00401659 นาย  เยยีมสุริยา   สุริยะ กฟก.2 ชลบุรี

20507 506022 00391377 นาย  เอกฤทธิ   ขวดแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20508 506023 00398997 นาย  พลวตั   กศุล กฟก.2 ชลบุรี

20509 506024 00393333 น.ส.  สุภาวินี   มะลิลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20510 506025 00393929 นาย  ดิศรณ์   เลาเลิศ กฟก.2 ชลบุรี

20511 506026 00404461 นาย  นฐัพงศ ์  พรหมมาก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20512 506027 00421849 นาย  ภาณุวิชญ ์  ธานีวฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20513 506029 00393583 น.ส.  อุทุมพร   ชูช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20514 506030 00394989 นาย  พงษศ์กัดิ   ฤทธิสยอง กฟก.2 ชลบุรี

20515 506031 00406140 นาย  สุริยา   ปาละบุตร กฟก.2 ชลบุรี

20516 506032 00420398 นาย  จิรานุวฒัน์   คนัศร กฟก.2 ชลบุรี

20517 506033 00406059 นาย  นุกูล   จ๋อยกอ้ม กฟน.2 พิษณุโลก

20518 506034 00401295 นาง  จุฑารัตน์   มีเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20519 506035 00408633 น.ส.  อภิญญา   เพชรคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20520 506036 00404625 นาย  ณฐัวฒิุ   เฉลิมมุข กฟก.2 ชลบุรี

20521 506037 00397955 นาย  รัชตะ   การินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

20522 506038 00394911 น.ส.  ธญัชนก   ขาวปลอด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20523 506039 00400558 นาย  กาํชยั   บุญธรรม กฟก.2 ชลบุรี

20524 506040 00407241 นาย  วชัรพงษ ์  ปทุมณีย์ กฟก.2 ชลบุรี

20525 506041 00414127 นาย  กษม   ขวญัอยูเ่ยน็ กฟก.2 ชลบุรี
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20526 506042 00394789 นาย  อาํพล   บริสุทธิ กฟก.2 ชลบุรี

20527 506043 00417375 น.ส.  ศวรรยา   ใจชาญสุขกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20528 506044 00404398 นาย  อาทิตย ์  พิมพศิ์ริ กฟก.2 ชลบุรี

20529 506045 00400962 นาย  ณฐัวฒิุ   จงรู้รอบ กฟก.2 ชลบุรี

20530 506046 00400944 นาย  พิพฒัน์   รอดเพชร กฟก.2 ชลบุรี

20531 506047 00398765 น.ส.  จินตนา    จนัทร์แกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20532 506048 00419531 น.ส.  ฐิติกิยา   รองเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20533 506049 00393301 น.ส.  ชสัมา   ใจห้าว กฟต.3 ยะลา

20534 506050 00407269 นาย  สราวธุ   โปธิ กฟก.2 ชลบุรี

20535 506051 00397969 นาย  ธนกร   เพราะผกัแวน่ กฟก.2 ชลบุรี

20536 506052 00397987 น.ส.  กรณิศ   ทิณวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20537 506053 00402396 นาย  ศิลป์ชยั   วงศา กฟก.2 ชลบุรี

20538 506054 00396004 นาย  จกัรพงศ ์  คาํขติั กฟก.2 ชลบุรี

20539 506055 00403247 นาย  สุทธิพงษ ์  คงพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20540 506056 00414890 วา่ที ร.ต.  กฤษดา   บรรเทาทุกข ์ร.น. กฟก.2 ชลบุรี

20541 506058 00398379 นาย  ศิวดล   ปาระสีห์ กฟก.2 ชลบุรี

20542 506059 00398729 น.ส.  นภาพร   หนูแมว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20543 506060 00395476 น.ส.  เสาวลกัษณ์   มณีรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20544 506061 00417557 น.ส.  บุรัสกร   ศกัดิศรีทวี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20545 506062 00416606 นาย  สุทธิรักษ ์  โคกถิน สาํนกังานใหญ่

20546 506063 00395212 นาย  วีระยทุธ   มาตรา กฟก.2 ชลบุรี

20547 506064 00392523 น.ส.  คณิศร   นวนสินธ์ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20548 506065 00400067 นาย  พิเชษฐ์   ศรีกอง กฟก.2 ชลบุรี

20549 506066 00388431 น.ส.  ปิยพร   ปานนาค สาํนกังานใหญ่

20550 506067 00410250 นาย  จาตุรงค ์  บินกอรี กฟก.2 ชลบุรี
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20551 506068 00395208 นาย  วชัระ   สุทธหลวง กฟก.2 ชลบุรี

20552 506069 00408338 นาย  วงศกร   จิตระโภชน์ กฟก.2 ชลบุรี

20553 506070 00405908 นาย  ศรรัก   ลอ้มทอง กฟก.2 ชลบุรี

20554 506071 00414745 นาย  คชนทร์   ยวุบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20555 506072 00396513 นาย  กรีพงศบุ์ณย ์  รัตนเมธากุล กฟก.2 ชลบุรี

20556 506073 00396577 นาย  ปรัชญา   รักษาพงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20557 506074 00409770 นาย  ธนเกียรติ   อยูค่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20558 506075 00424742 นาย  วชัรพล   โพธิธา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20559 506076 00401136 นาย  บรรพต   แกลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20560 506077 00405685 น.ส.  ชุติมา   อินทรโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20561 506078 00391731 น.ส.  พิมสิริ   จนัทร์เลก็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20562 506079 00395103 นาย  พงษพ์ฒัน์   พร้อมพรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20563 506080 00400158 นาย  ปริญญ ์  สร้อยสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20564 506081 00400344 น.ส.  อนญัญา   จนัทร์ดาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20565 506082 00395767 น.ส.  ปวีณา   ประดบัศรี สาํนกังานใหญ่

20566 506083 00400358 น.ส.  วรุณยภุา   นาคทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20567 506084 00398660 น.ส.  พชัรา   ไพบูลย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20568 506086 00396759 น.ส.  กมลทิพย ์  วางกลอน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20569 506087 00402819 น.ส.  เยาวพา   พวงผกา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20570 506088 00396272 น.ส.  วิชุดา   วรนุช กฟฉ.3 นครราชสีมา

20571 506089 00391963 น.ส.  จุฑารัตน์   เตม็ไป กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20572 506090 00397078 นาย  อรรถโกวิท   บุตตะกะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20573 506091 00399866 น.ส.  ปิยรัชต ์  พลบุตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

20574 506092 00394484 น.ส.  พรวจี   ศรีคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20575 506093 00394670 น.ส.  จินตนา   ทุมแสน กฟฉ.3 นครราชสีมา
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20576 506094 00395494 น.ส.  วิภารัตน์   ลาเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20577 506095 00417739 น.ส.  กรกนก   สีเขียว กฟฉ.3 นครราชสีมา

20578 506096 00395076 น.ส.  สุรตา   อุเทนสุทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20579 506097 00394575 น.ส.  เยนีวา   พลเยยีม กฟฉ.3 นครราชสีมา

20580 506098 00405576 นาย  นวพล   ทิพยอ์าภรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20581 506099 00398101 น.ส.  อรรยา   เขม็พนัธ์ุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20582 506100 00401536 น.ส.  จนัทร์สุดา   ศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

20583 506101 00394866 น.ส.  ณฐัชา   แบขนุทด กฟก.3 นครปฐม

20584 506102 00397787 น.ส.  พรรณธิภา   มุ่งกรุงกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20585 506103 00403479 น.ส.  รัตนา   ประติตงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20586 506104 00400326 น.ส.  หนึงฤทยั   ฐานหมนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

20587 506106 00391404 น.ส.  นิตยา   กลา้จุย้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20588 506107 00391381 น.ส.  พรพิมล   ฝ่ายโคกสูง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20589 506108 00399820 น.ส.  คณิตา   ขวญัหมนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

20590 506109 00398256 น.ส.  ทศันีย ์  มีสตัย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20591 506110 00397800 นาย  นนัทภพ   สาสูงเนิน กฟน.3 ลพบุรี

20592 506111 00407073 น.ส.  สุชาดา   ดาทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20593 506112 00393238 นาย  ฉตัรชยั   เรืองปราชญ์ กฟก.1 อยธุยา

20594 506113 00390812 น.ส.  จิตรา   มีสมวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

20595 506114 00405558 น.ส.  ทรายขวญั   มุขแจง้ กฟก.1 อยธุยา

20596 506115 00391995 น.ส.  ชุตินนัท ์  ภทัรพรศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

20597 506116 00404784 น.ส.  นภาพร   โทสมทา กฟก.1 อยธุยา

20598 506117 00422831 น.ส.  สุนนัท ์  ม่วงกลิง กฟก.1 อยธุยา

20599 506118 00399216 น.ส.  อรวรรณ   มะโนแจ่ม กฟก.1 อยธุยา

20600 506119 00396040 น.ส.  นิตยา   คุม้มณี กฟก.1 อยธุยา
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20601 506120 00402750 นาง  อรอนงค ์  นิลรัตน์ กฟต.3 ยะลา

20602 506121 00397678 น.ส.  สุศิธา   รสหวาน กฟก.3 นครปฐม

20603 506122 00401172 น.ส.  ณฏัฐณิชา   ดวงศรี กฟก.1 อยธุยา

20604 506123 00405885 น.ส.  สุภารัตน์   ฉิมทอง กฟก.1 อยธุยา

20605 506124 00402378 น.ส.  ชชัฎา   บาํเพญ็ กฟก.1 อยธุยา

20606 506125 00402441 นาง  ปวณีา   สิทธิบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

20607 506126 00398129 น.ส.  ธนาพร   หาฉวี กฟก.1 อยธุยา

20608 506127 00397414 น.ส.  พรรณิภา   จาํปาเทศ กฟก.1 อยธุยา

20609 506128 00396868 น.ส.  เจือจนัทร์   แสงใสแกว้ กฟก.1 อยธุยา

20610 506129 00405899 น.ส.  เศวตาภรณ์   เจนวิพากษ์ กฟก.1 อยธุยา

20611 506130 00398951 นาย  เจษปัณ   โยมศรีเคน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20612 506131 00402132 นาย  สนธยา   ระวิสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20613 506134 00391890 นาย  ภานุพงศ ์  เสริมสาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20614 506135 00428841 จ่าอากาศเอก  กรกฏ   พรมดอนก่อ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20615 506136 00396713 นาย  กริช   ชิณปัทม์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20616 506137 00397941 นาย  วิศณุวตัร   มีสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20617 506138 00395321 นาย  ฐิตะณฐั   รัตนศิลป์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20618 506139 00405344 นาย  ณรงคช์ยั   วรรณพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20619 506140 00405358 นาย  ปิยฤทธิ   แสนโสภาวนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20620 506141 00400180 นาย  จกัรพนัธ์   ภูสาํรอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20621 506142 00401627 วา่ที ร.ต.  ชาญวิทย ์  ชยัเพชร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20622 506143 00397937 นาย  บดินทร์   รวยกระบือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20623 506145 00401586 นาย  ศุภกิจ   แกว้อมร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20624 506146 00398915 นาย  มงคล   พรมจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

20625 506147 00397923 นาย  ปฏิพทัธิ   ทิมจะโปะ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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20626 506148 00402673 นาย  วินยั   ลมสมบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20627 506149 00398751 นาย  จกัรกฤษณ์   คบขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

20628 506150 00396963 นาย  นิทศัน์   แคนสี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20629 506151 00398092 นาย  มนตรี   ปากหวาน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20630 506152 00398747 นาย  จนัทวธุ   บวัสระนอ้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

20631 506153 00397905 นาย  อิทธิพล   พิมพน์อ้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

20632 506154 00398492 นาย  วิทวสั   มลิวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20633 506155 00394311 นาย  ยทุธนา   พิมพโ์คตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

20634 506156 00398074 น.ส.  จุฑามาศ   อินทวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20635 506157 00403229 นาย  ดนุพล   ปาระสีห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20636 506158 00407837 นาย  ปัญญา   เมืองโคตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20637 506159 00399161 น.ส.  ลดัดาวลัย ์  เขม้แขง็ กฟก.1 อยธุยา

20638 506160 00393874 น.ส.  ฐิติมา   ช่วยชูเชิด กฟก.1 อยธุยา

20639 506161 00400730 น.ส.  กมลวรรณ   เกษร กฟก.1 อยธุยา

20640 506162 00401386 น.ส.  องัศุมาลิน   แกว้บุตร สาํนกังานใหญ่

20641 506163 00398579 นาย  ณฐัพงษ ์  สมร่าง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20642 506164 00396240 นาย  ณฐัวฒิุ   สมคะเณย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20643 506165 00395153 น.ส.  ปิยะวรรณ   แสงอาํนาจเจริญ กฟก.1 อยธุยา

20644 506166 00400908 น.ส.  จุฑาวรรณ   ตุนาโป่ง กฟก.1 อยธุยา

20645 506167 00432983 นาย  จารุพงษ ์  จนันามิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20646 506168 00401918 น.ส.  พชัรินทร์   บุญดี กฟฉ.1 อุดรธานี

20647 506169 00398547 นาย  นราธิป   วงศส์ามารถ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20648 506170 00396436 นาย  ภาคภูมิ   อาํไพพนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

20649 506171 00399066 นาย  อธิวฒัน์   ถวิลรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20650 506172 00399020 นาย  ชญนนัต ์  สุดเฉลียว กฟฉ.3 นครราชสีมา
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20651 506173 00423687 นาย  เอกวิทย ์  สลางสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20652 506174 00396313 นาย  จกัรี   ฤาชา กฟฉ.3 นครราชสีมา

20653 506175 00396622 นาย  ขจรศกัดิ   แตงรํา กฟฉ.3 นครราชสีมา

20654 506176 00395094 นาย  องอาจ   ทีอุปมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

20655 506177 00426376 นาย  อาํพล   ส่งเสริม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20656 506178 00398347 นาย  สมัฤทธิ   ยนืยงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20657 506179 00395262 นาย  สุรศกัดิ   วนัสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

20658 506180 00395276 นาย  ธนัวาคม   อินทรามะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20659 506181 00398351 นาย  วิทวสั   สุขทวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20660 506182 00399307 นาย  สุวรรณ   รวบกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

20661 506183 00395226 นาย  วลัลภ   ยาลา กฟฉ.3 นครราชสีมา

20662 506184 00397878 นาย  กาํธร   พิณศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

20663 506185 00401522 นาย  วิรัญชยั   กนัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

20664 506186 00398292 นาย  ภานุวฒัน์   ถุนนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

20665 506187 00399666 นาย  ยทุธนา   เคลือบขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

20666 506189 00412725 นาย  รุ่งเรือง   วงัไธสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20667 506190 00398183 นาย  วฒิุชยั   ตาบา้นดู่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20668 506191 00391181 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   ชมนาวงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

20669 506192 00395430 นาย  ศกัรินทร์   คบขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

20670 506193 00397482 นาย  สุทิน   เวินเสียง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20671 506194 00394448 นาย  กฤษ   บุญภาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20672 506195 00400617 นาย  คทายธุ   อนัทะไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20673 506196 00395799 นาย  นิมิตร   ป่าดอน กฟฉ.3 นครราชสีมา

20674 506197 00397682 นาย  อนุวฒัน์   กหุลาบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20675 506198 00398565 นาย  พิเชษฐ์   เคนานนั กฟฉ.3 นครราชสีมา
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20676 506199 00404152 นาย  รัฐศกัดิ   ระวิสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20677 506200 00397173 นาย  บุญธรรม   ปลงักลาง กฟก.1 อยธุยา

20678 506201 00395826 นาย  จกัรกริช   วงษล์คร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20679 506202 00396636 นาย  สยมภู   ชือเพราะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20680 506203 00407691 นาย  ยอดธง   สิทธิศกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20681 506204 00407087 นาย  วราศกัดิ   จุกหอม กฟฉ.3 นครราชสีมา

20682 506205 00411129 นาย  ธีรพนัธุ์   แซ่อือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20683 506206 00407596 นาย  อนุชา   วิเศษดอนหวาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20684 506207 00395521 นาย  จกัรพนัธ์   หาญชนะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20685 506208 00397664 นาย  ดิฐวฒัน์   โพธิทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20686 506210 00392787 น.ส.  ณิชาภทัร   จนัทร์อ่อน กฟต.1 เพชรบุรี

20687 506211 00400312 นาย  ภุชพงศ ์  ยาประคาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20688 506213 00393351 น.ส.  นฤมล   แกว้มณี กฟต.1 เพชรบุรี

20689 506214 00403447 น.ส.  กมลวรรณ   ยศสง่า กฟต.1 เพชรบุรี

20690 506215 00399757 นาย  จิระวฒัน์   ศรีบุญจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20691 506216 00393492 นาย  ศรัณย ์  กาญจนถึง กฟต.1 เพชรบุรี

20692 506217 00397896 นาย  วีรพล   บมขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

20693 506218 00401895 นาย  อนุเทพ   ทองทา กฟฉ.3 นครราชสีมา

20694 506219 00402528 นาย  ณฐักร   บุญดี กฟฉ.1 อุดรธานี

20695 506220 00393842 นาย  ธนวฒิุ   นวมหอม กฟน.3 ลพบุรี

20696 506221 00421453 นาย  สรรเพชร   คงถาวร กฟต.1 เพชรบุรี

20697 506222 00405099 นาย  ชยัวฒัน์   ขอปะกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20698 506223 00402514 นาย  ภรัณภทัร   ส่งเสริม กฟฉ.3 นครราชสีมา

20699 506224 00394698 นาย  ชยัพร   คามรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

20700 506225 00393551 น.ส.  กรศศิร์   วงษดี์ กฟก.1 อยธุยา
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20701 506227 00405708 นาย  พฒัน์พงษ ์  สีหะวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

20702 506228 00393515 นาย  นริศสรณ์   เสนาะนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

20703 506229 00402550 นาย  ธนากร   กจุะพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20704 506230 00394848 นาย  ยรุนนัท ์  ยศกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20705 506231 00390535 นาย  สิงหศกัดิ   เพง็สิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

20706 506232 00397519 นาย  ณชัพล   มกคลา้ย กฟต.1 เพชรบุรี

20707 506233 00394852 นาย  นพพล   ชมกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20708 506234 00402328 นาย  พีรศกัดิ   เสริมแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20709 506235 00396822 นาย  นวพล   สุขดีพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

20710 506236 00402314 นาย  นรินทร์   บุญอนนัต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20711 506237 00391331 นาย  ธนากรณ์   นนัทารมย์ กฟน.3 ลพบุรี

20712 506238 00427386 นาย  ณฐัพงค ์  เชือจาด กฟน.3 ลพบุรี

20713 506239 00395149 นาย  ทิพยวิ์มล   สมบติันา กฟต.1 เพชรบุรี

20714 506240 00391436 นาย  นิพนธ์   ประสาทนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

20715 506241 00395999 วา่ที ร.ต.  ณฐัเสริฐ   ผลาเลิศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20716 506242 00427390 นาย  อาทิตย ์  เยน็จิตร กฟน.3 ลพบุรี

20717 506243 00391422 นาย  สามารถ   ทานธรรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

20718 506244 00391145 น.ส.  เชาวลี   แดงฉาํ กฟต.1 เพชรบุรี

20719 506245 00390749 นาย  ปิยะพงษ ์  อยูเ่ยน็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20720 506246 00397646 นาย  ทศพงษ ์  อินทร์ป่าน กฟน.2 พิษณุโลก

20721 506247 00395567 นาย  ชยัชนะ   ไพเราะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20722 506248 00391454 นาย  กาญจนศิษฎ ์  เวชการ กฟต.1 เพชรบุรี

20723 506249 00392355 นาย  ธีระพล   อินผล กฟน.3 ลพบุรี

20724 506250 00426453 นาย  พร้อมพงษ ์  ภูมิพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20725 506251 00390753 นาย  จกัรพนัธ์   จนัทร์นุ่ม กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20726 506252 00391127 นาย  ศิริชยั   วงศวิ์ศาล กฟต.1 เพชรบุรี

20727 506253 00392323 นาย  ปัญจพล   พนัแนบ กฟน.3 ลพบุรี

20728 506254 00427304 นาย  ฉตัรชยั   ช่ออารี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20729 506255 00396068 นาย  อาคม   เครือทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20730 506256 00392341 นาย  ทรงชยั   บุญอน้ กฟน.3 ลพบุรี

20731 506257 00402605 นาย  เดชฤทธิ   สามะคะผล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20732 506258 00404584 นาย  เขษมศกัดิ   ฟักอ่อน กฟต.1 เพชรบุรี

20733 506259 00394034 นาย  ธนวฒัน์   สาวนัทา กฟน.3 ลพบุรี

20734 506260 00403001 นาย  ชูศกัดิ   จนัทร์แกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20735 506261 00406740 นาย  วสนัต ์  แซ่เอียว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20736 506262 00405235 นาย  ชยัฤทธิ   สุขเกษม กฟน.3 ลพบุรี

20737 506263 00400635 นาย  ทวีรักษ ์  ทรงงาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

20738 506264 00394220 น.ส.  อรนุช   ศรีทรัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

20739 506265 00402869 นาย  จรูญศกัดิ   ศรียงยศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20740 506266 00413371 นาย  สุรศกัดิ   พ่วงกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20741 506268 00396218 นาย  อศันยั   เชิดพุทซา กฟฉ.3 นครราชสีมา

20742 506269 00394111 นาย  ต่อลาภ   พลงั กฟน.3 ลพบุรี

20743 506270 00395599 น.ส.  สุดาวรรณ   ประดบั กฟต.1 เพชรบุรี

20744 506271 00413612 นาย  ณฐัพร   เกลียวแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20745 506272 00405617 นาย  พิษณุ   สิทธิแสง กฟน.3 ลพบุรี

20746 506273 00413921 นาย  นิติเทพ   อุลยัพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20747 506274 00406986 นาย  มนสั   ตงัสุขสนัต์ กฟต.1 เพชรบุรี

20748 506275 00393115 นาย  ชาํนิ   เสนอใจ กฟน.3 ลพบุรี

20749 506276 00411351 นาย  สุรฤทธิ   วฒันพนัธุ์ กฟน.3 ลพบุรี

20750 506278 00395917 น.ส.  นุสรินทร์   จกโป สาํนกังานใหญ่
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20751 506279 00395735 นาย  ชาตรี   อาํจีน กฟน.3 ลพบุรี

20752 506280 00400394 น.ส.  ชลิดา   กรดแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

20753 506281 00392828 นาย  ณฤทธิ   ทองอน้ กฟน.3 ลพบุรี

20754 506282 00402855 นาย  เทรวทิย ์  ศรีนอ้ย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20755 506283 00398242 นาย  วิทยา   ศรีอุดม กฟฉ.3 นครราชสีมา

20756 506284 00395030 นาย  อานนท ์  สรสิทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20757 506285 00401168 นาย  คริสตศ์วรรษ   โพธิทอง กฟน.3 ลพบุรี

20758 506286 00395426 นาย  ฐิตินนัท ์  ครุธแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20759 506287 00401736 นาย  ชลธิศ   ควรชม กฟต.1 เพชรบุรี

20760 506288 00397719 นาย  วิสยัทศัน์   นิลดาเกษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20761 506289 00401590 นาย  ธีรภทัร   แสวงหา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20762 506290 00401118 นาย  นพดล   ชา้งอินทร์ กฟน.3 ลพบุรี

20763 506291 00396327 นาย  ธิติพนธ์   อินทร์งาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20764 506292 00403415 นาย  พรศกัดิ   ปัจฉิม กฟน.3 ลพบุรี

20765 506293 00395680 นาย  ธวชัชยั   ซึงพรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20766 506294 00393529 นาย  จิราย ุ  ขาวหมืนไวย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20767 506295 00434767 นาย  พงศก์ฤษณ์   ศิริปรุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20768 506296 00391177 นาย  พงศธร   ฐานวิเศษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20769 506297 00426762 นาย  ณรงคศ์กัดิ   บงัทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20770 506298 00403215 วา่ที ร.ต.  สุบิน   แวงโภษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20771 506300 00396886 นาย  ชยัพจน์   ชาลีหอม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20772 506301 00404457 นาย  ธีรภทัร   ทองมาก กฟต.1 เพชรบุรี

20773 506302 00399416 นาย  ทนงศกัดิ   หว้ยจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20774 506303 00401336 นาย  กนัตพงษ ์  บุตรโท กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20775 506304 00392169 นาย  ชชัภูมิ   จินดา กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20776 506305 00396072 นาง  จุฑามาศ   ระวงันาม กฟต.1 เพชรบุรี

20777 506306 00403792 น.ส.  กนัยาวีร์   สุวรรณศิลป์ กฟต.1 เพชรบุรี

20778 506307 00396086 น.ส.  สุพรรณี   ม่านสะอาด กฟต.1 เพชรบุรี

20779 506308 00396781 นาย  อนุวตัร   ประสพบวั กฟฉ.3 นครราชสีมา

20780 506309 00400085 น.ส.  จิตรวดี   มุลกณีุ กฟต.1 เพชรบุรี

20781 506310 00391840 นาย  เกษมศกัดิ   ประไวย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20782 506311 00405035 นาย  จกัรพนัธ์   ทราจารวตัร กฟฉ.3 นครราชสีมา

20783 506312 00391018 น.ส.  ดวงกมล   ชยัอุดม กฟฉ.3 นครราชสีมา

20784 506313 00399943 นาย  ชาญณรงค ์  พุ่มมณี กฟต.1 เพชรบุรี

20785 506314 00396331 นาย  ทศพล   ตาสี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20786 506315 00393765 น.ส.  เขมิสรา   เรืองสุวรรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20787 506316 00393606 นาย  ดาํรงรักษ ์  ปัจจุสนนัท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20788 506317 00391759 น.ส.  รติยา   อศัวจารุเดช กฟฉ.3 นครราชสีมา

20789 506318 00401704 น.ส.  อนัธิกา   จิตตบ์าํรุงสกลุ กฟต.1 เพชรบุรี

20790 506319 00401663 นาย  กฤษณะ   สุดใจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20791 506320 00393060 น.ส.  ตวงพร   นุตบุญเลิศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20792 506321 00404348 น.ส.  บุญญราศี   เกตุกระจ่าง กฟต.1 เพชรบุรี

20793 506322 00397369 นาย  นเรนทร์ฤทธิ   แกว้มงคล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20794 506323 00398488 นาย  พฒันชยั   สงัฆมณี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20795 506325 00392919 นาย  สาธิลา   มาลาสาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20796 506326 00398533 น.ส.  วลยัรัตน์   เสือเดช กฟต.1 เพชรบุรี

20797 506327 00395121 นาย  โยธิน   จาํปา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20798 506328 00396381 นาย  มณวธุ   สีนุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20799 506330 00395444 น.ส.  มินตรา   แดงเอียม กฟต.1 เพชรบุรี

20800 506331 00400449 น.ส.  ธญัญาเรศ   ทองแดง กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20801 506332 00436682 นาย  ศรานนท ์  ถาวรเจริญกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20802 506333 00397155 น.ส.  กรรณิการ์   ซือสตัย์ กฟต.1 เพชรบุรี

20803 506334 00399248 นาย  อาํนาจ   เมียดธิมาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20804 506335 00396090 น.ส.  สุชาดา   มนโกวิท กฟต.1 เพชรบุรี

20805 506336 00391527 นาย  ชวลิต   ใหญ่ปราม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20806 506337 00401031 นาย  ทรงยศ   อินทร์นอ้ย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20807 506338 00401209 นาง  ธญัพชัร   พฒัจิน กฟต.1 เพชรบุรี

20808 506339 00396204 นาย  กิตติพงศ ์  แกว้วงศา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20809 506340 00400108 น.ส.  นิภาพร   อิมเอม กฟต.1 เพชรบุรี

20810 506341 00404748 นาย  ชยัพร   มหานิติพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20811 506342 00395399 นาย  ศุภนฎัชยั   พรหมชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20812 506343 00394389 น.ส.  เยาวพา   คุม้มูล กฟต.1 เพชรบุรี

20813 506344 00399648 นาย  กาํชยั   สายมาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20814 506345 00397478 น.ส.  เพญ็แสง   เอียมชืน กฟต.1 เพชรบุรี

20815 506346 00405312 น.ส.  พจนี   บุญยงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

20816 506347 00403942 วา่ที ร.ต.  ชลพิทกัษ ์  อ่อนจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20817 506348 00396854 นาย  ณฐัพล   พลยางนอก กฟก.1 อยธุยา

20818 506350 00394234 นาย  โอภาส   เอกชโย กฟก.1 อยธุยา

20819 506351 00397755 นาย  พงศกร   สกลุณี กฟก.1 อยธุยา

20820 506352 00408942 นาย  พงษน์รินทร์   พูลผล กฟก.1 อยธุยา

20821 506353 00397123 นาย  พงศเ์ฉลิม   ทิพยเศวต กฟก.1 อยธุยา

20822 506354 00401009 นาย  พาสุข   สาตรพนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

20823 506355 00393656 นาย  ศุภณฐั   แช่มชืน กฟก.1 อยธุยา

20824 506356 00398597 นาย  ธีรภทัร์   พลรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

20825 506357 00393547 นาย  สุทิวสั   ส่องประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20826 506358 00401645 นาย  ทศัน์พล   รุ่งเรือง กฟก.1 อยธุยา

20827 506359 00393256 นาย  ทศพร   ชยัอารีกิจวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

20828 506360 00402996 นาย  กฤษฎา   ศุภใจดี กฟก.1 อยธุยา

20829 506361 00395830 นาย  ยทุธนา   เยน็เปิง กฟต.1 เพชรบุรี

20830 506363 00396113 นาย  อภิเดช   น่วมนวล กฟต.1 เพชรบุรี

20831 506364 00395626 นาย  วศิน   ลินเนียว กฟต.1 เพชรบุรี

20832 506365 00415082 นาย  นนัทพล   สงัขด์วง กฟต.1 เพชรบุรี

20833 506366 00404984 นาย  กาํพล   เกศปัญญาพงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

20834 506367 00394216 นาย  ศุภณฐั   สระสินทร กฟต.1 เพชรบุรี

20835 506368 00403483 นาย  กิจธนาพฒัน์   สุวรรณ์ฉวี กฟต.1 เพชรบุรี

20836 506369 00403051 นาย  นวพล   พงษภู่์ กฟต.1 เพชรบุรี

20837 506370 00403538 นาย  อดิศร   บุตรโพธิ กฟต.1 เพชรบุรี

20838 506371 00438589 นาย  นิคม   ทบัทิมทอง กฟก.3 นครปฐม

20839 506372 00417298 นาย  ธนิต   พวัตะนะ กฟต.1 เพชรบุรี

20840 506373 00400453 นาย  อรรถพล   จนัทร์ตรี กฟต.1 เพชรบุรี

20841 506374 00399575 นาย  สามารถ   วา่นทอง กฟต.1 เพชรบุรี

20842 506375 00401859 นาย  ชชัวาลย ์  เชียงหอม กฟต.1 เพชรบุรี

20843 506376 00393579 นาย  อนนัต ์  ประกายมุข กฟต.1 เพชรบุรี

20844 506377 00400649 นาย  ณฐันนัทน์   ขนัติกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

20845 506378 00400699 นาย  ณฐัพล   วรรณชยั กฟต.1 เพชรบุรี

20846 506380 00403760 นาย  ธีระชยั   คงตรง กฟต.1 เพชรบุรี

20847 506381 00395385 นาย  นวพล   เสวกชาติ กฟต.1 เพชรบุรี

20848 506382 00409425 นาย  ชาคร   ตมสอน กฟต.1 เพชรบุรี

20849 506383 00405635 นาย  วงศกร   อยูเ่ยน็ กฟต.1 เพชรบุรี

20850 506385 00398715 นาย  เจษฎา   บุญรอด กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20851 506386 00400994 นาย  วิทยา   เกตุรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

20852 506388 00394634 นาย  ธนากร   ตินระนอง กฟต.1 เพชรบุรี

20853 506389 00398365 นาย  วฒิุไกร   ถาวรสิน กฟต.1 เพชรบุรี

20854 506390 00396981 นาย  อนุรัตน์   สุขมาก กฟต.1 เพชรบุรี

20855 506391 00403774 นาย  ศิริศกัดิ   จนัทร์คง กฟต.1 เพชรบุรี

20856 506392 00405780 น.ส.  ปพิชญา   หงษสิ์นี กฟก.3 นครปฐม

20857 506393 00401495 น.ส.  ณฐัธิดา   คุณาบุตร กฟก.3 นครปฐม

20858 506394 00404120 นาย  พลกิจ   จงวชัรสถิตย์ กฟก.3 นครปฐม

20859 506395 00411860 น.ส.  ณิชานนัท ์  ป่าไมท้อง กฟก.3 นครปฐม

20860 506396 00398329 น.ส.  อภิญา   สุขแสง กฟก.3 นครปฐม

20861 506397 00398515 นาย  ศุภกฤดิ   รัดเขือนขนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

20862 506398 00396486 น.ส.  ดวงรัตน์   กิตติราษฎร์ กฟก.3 นครปฐม

20863 506400 00393210 นาย  ทีปกร   สุประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

20864 506401 00396468 นาย  อภิชาติ   จายะพนัธ์ุ กฟก.3 นครปฐม

20865 506402 00393438 นาย  วสุนธรา   แยม้รู้การ กฟก.3 นครปฐม

20866 506403 00392646 นาย  ศตวรรษ   จรจรัญ กฟก.1 อยธุยา

20867 506404 00407205 นาย  ณธีพฒัน์   โรจนเรืองไชย กฟก.3 นครปฐม

20868 506405 00407469 นาย  ชนสรณ์   แสงอุทยั กฟก.1 อยธุยา

20869 506408 00404902 นาย  ปริพนธ์   ปิลา กฟก.1 อยธุยา

20870 506409 00405871 นาย  สุชาติ   พนมพิบูล กฟก.1 อยธุยา

20871 506410 00396545 นาย  ศิวรักษ ์  แสงทิพย์ กฟก.3 นครปฐม

20872 506412 00392941 นาย  อดิศกัดิ   วงศสิ์งห์ กฟก.3 นครปฐม

20873 506413 00398856 นาย  วชัรินทร์   ฤาชา กฟก.1 อยธุยา

20874 506414 00400726 นาย  ภาณุวฒัน์   ปรีชญานาท กฟก.1 อยธุยา

20875 506415 00393206 นาย  กิตติพงษ ์  นาคสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20876 506416 00406481 นาย  สุวฒัน์   เสมศรี กฟก.1 อยธุยา

20877 506418 00402469 นาย  พลวฒัน์   คนฉลาด กฟก.1 อยธุยา

20878 506419 00405817 นาย  วชิรวิชญ ์  บวัมี กฟก.1 อยธุยา

20879 506420 00405362 นาย  วรวิช   ขนัดา กฟน.3 ลพบุรี

20880 506421 00405562 นาย  ปริญญา   สุภวิรีย์ กฟก.1 อยธุยา

20881 506422 00407578 นาย  ทวีวฒัน์   เกิดกลา้ กฟก.1 อยธุยา

20882 506423 00402382 นาย  ธวชัชยั   จิตบุตร กฟก.1 อยธุยา

20883 506424 00399393 นาย  ธนาคม   ปินทอง กฟก.1 อยธุยา

20884 506425 00406263 นาย  อนุกูล   เนืองจากพิมพ์ กฟก.1 อยธุยา

20885 506426 00405544 วา่ที ร.ต.  ณฐัพนธ์   ตรวจนอก กฟก.1 อยธุยา

20886 506427 00405926 นาย  ธรรมนูญ   เขตสยาม กฟก.1 อยธุยา

20887 506428 00393888 นาย  ณฐัพงศ ์  ศิริมงคล กฟก.1 อยธุยา

20888 506429 00390612 น.ส.  กรณ์ทิพย ์  หวานชะเอม กฟก.3 นครปฐม

20889 506430 00423596 นาย  เชาวรินทร์   บุญผกู กฟก.1 อยธุยา

20890 506431 00412434 นาย  ภูเบศ   เนตรงาม กฟก.1 อยธุยา

20891 506432 00398892 นาย  เอกพรรณ   ศรีจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

20892 506433 00403647 นาย  ทศพล   ปันนิม กฟก.1 อยธุยา

20893 506435 00405712 นาย  ฉตัรชยั   บุ่งหวาย กฟก.1 อยธุยา

20894 506436 00411183 นาย  ธนู   จนัทรายวุฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

20895 506437 00400071 นาย  ภคัพล   คนซือ กฟก.1 อยธุยา

20896 506438 00390808 น.ส.  กนัยาลกัษณ์   พูลปาน กฟก.3 นครปฐม

20897 506439 00398606 นาย  สุเมธ   รุ่งสว่าง กฟก.1 อยธุยา

20898 506440 00398583 นาย  ณฐัพงษ ์  พนัธ์ศรี กฟก.1 อยธุยา

20899 506441 00430945 นาย  ภณธิวฒัน์   ประสงคเ์วช กฟก.3 นครปฐม

20900 506442 00401245 นาย  พงศธร   แกว้เฟือง กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20901 506443 00401568 นาย  สนัติชยั   สุขสว่าง กฟต.1 เพชรบุรี

20902 506444 00430927 น.ส.  กา้มปู   สุขชยัศรี กฟก.3 นครปฐม

20903 506445 00412189 นาย  นาว ี  มนัคง กฟก.1 อยธุยา

20904 506446 00398688 นาย  ไพทวน   พุ่มเหมือน กฟก.1 อยธุยา

20905 506447 00407700 นาย  อธิการ   สารทอง กฟก.3 นครปฐม

20906 506448 00399761 น.ส.  สุดารัตน์   ศรียา กฟก.1 อยธุยา

20907 506449 00393315 นาย  ธรรมรัตน์   ปิยะวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

20908 506450 00392882 นาย  สุรศกัดิ   คงศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

20909 506451 00392923 นาย  สิทธิเดช   จนัเพช็ร์ กฟก.1 อยธุยา

20910 506452 00393074 นาง  อภิสราย ์  กิจจา สาํนกังานใหญ่

20911 506453 00392305 นาย  พรหมขจิต   อชรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

20912 506454 00392905 นาย  ธีระพงษ ์  ขมุแร่ กฟก.1 อยธุยา

20913 506455 00392319 นาย  บุญชู   หนูพฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20914 506456 00392832 นาย  สรรเสริญ   แสงบุญนาํ กฟก.1 อยธุยา

20915 506457 00392296 นาย  ธนากร   มณีโชติ กฟก.1 อยธุยา

20916 506458 00392850 นาย  เอกสิทธิ   รัตนบุรานนท์ กฟก.1 อยธุยา

20917 506459 00402805 นาย  อภิวฒัน์   ทองอาํพล กฟก.1 อยธุยา

20918 506460 00401954 นาย  สญัญา   อิมเอิบ กฟก.1 อยธุยา

20919 506461 00394139 นาย  วิชาญ   นอ้ยคาํมูล กฟก.1 อยธุยา

20920 506462 00404366 นาย  ประมินทร์   ทองขวญัแกว้ กฟก.1 อยธุยา

20921 506463 00404475 นาย  พงษกร   เนียมศรี กฟก.1 อยธุยา

20922 506464 00402487 นาย  วงศกร   วงศต์รี กฟก.1 อยธุยา

20923 506465 00402455 นาย  ณฐัพงษ ์  ซือวาจา กฟก.1 อยธุยา

20924 506466 00397228 นาย  จีรวฒัน์   นิลเกตุ กฟก.1 อยธุยา

20925 506467 00401881 นาย  รุ่งโรจน์   ทาบา้นแป้น กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20926 506468 00398147 นาย  วิศรุต   เหล่าสาย กฟก.1 อยธุยา

20927 506469 00398133 นาย  อภิสิทธิ   ภูทอง กฟก.1 อยธุยา

20928 506470 00402841 นาย  พงศจี์พฒัน์   ราชบุตร กฟก.1 อยธุยา

20929 506471 00397200 นาย  เดชดาํรงค ์  ลกัษณะ กฟก.1 อยธุยา

20930 506472 00422827 นาย  ลทัธพล   เบญจบรรพต กฟก.1 อยธุยา

20931 506473 00402332 นาง  ปิยะฉตัร   ทองอินทร์ กฟก.1 อยธุยา

20932 506474 00391086 นาย  จกัรพงศ ์  คงปาน กฟต.3 ยะลา

20933 506476 00392187 น.ส.  เสาวลกัษณ์   แสงสุรินทร์ กฟต.3 ยะลา

20934 506477 00392800 นาง  สุธาฐินี   องัสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

20935 506478 00415614 นาย  อภิเดช   ขจรฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20936 506479 00418008 น.ส.  ธญัลกัษณ์   ชูหาด กฟฉ.3 นครราชสีมา

20937 506480 00399698 นาย  ปฐมพงศ ์  จินา กฟต.1 เพชรบุรี

20938 506481 00393783 วา่ทีร้อยตรีหญิง  ณฏัฐิดา   ดิเรกศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

20939 506482 00392723 นาย  ภุชงค ์  ปิตุรงคพิทกัษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20940 506483 00396672 นาย  จรัส   สตัยมุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

20941 506484 00411515 นาย  กฤตกานต ์  เรือนมะกอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

20942 506486 00405699 น.ส.  สุทธิกานต ์  รมศรีสุภคั กฟฉ.3 นครราชสีมา

20943 506487 00401904 น.ส.  วิภา   สามีราย กฟฉ.3 นครราชสีมา

20944 506488 00403847 น.ส.  อริษา   บาํรุงศิลป์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20945 506489 00398733 น.ส.  ธารวิมล   คาํโคกกรวด กฟฉ.3 นครราชสีมา

20946 506490 00397919 น.ส.  สุภสัสร   ดวงสว่าง กฟฉ.3 นครราชสีมา

20947 506491 00393456 นาย  จกัรินทร์   สมบติัวงศข์จร กฟก.3 นครปฐม

20948 506492 00422463 นาย  ธเนศ   แสงพิทกัษ์ กฟก.3 นครปฐม

20949 506493 00398438 นาย  สุรพรรณ   ท่าฉลาด กฟก.3 นครปฐม

20950 506494 00404520 นาย  ชวลิต   วฒิุอนนัตช์ยั กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20951 506495 00405930 นาย  มานะ   มาหอม กฟก.3 นครปฐม

20952 506496 00395858 นาย  ทวีชยั   ทองสุข กฟก.3 นครปฐม

20953 506497 00395808 นาย  กฤษฎา   แซ่คู กฟก.3 นครปฐม

20954 506498 00396527 นาย  ไพรวลัย ์  พดัเกร็ด กฟก.3 นครปฐม

20955 506499 00394202 นาย  อภิเชษฐ์   ใจตรง กฟก.3 นครปฐม

20956 506500 00399707 พ.อ.ต.  อภิชาญ   บุณยเลขา กฟก.3 นครปฐม

20957 506501 00414668 นาย  จิราย ุ  ลบแยม้ กฟก.3 นครปฐม

20958 506502 00401845 นาย  ฉตัรนธี   วงษป์ระพฤติดี กฟก.3 นครปฐม

20959 506503 00395812 นาย  ถิรวฒิุ   รักวารินทร์ กฟก.3 นครปฐม

20960 506504 00399402 นาย  ณฐัพงศ ์  ภู่ระยา้ กฟก.3 นครปฐม

20961 506505 00399434 นาย  ศุภสวสัดิ   เทียงผดุง กฟก.3 นครปฐม

20962 506506 00399448 นาย  นพพล   แซ่ลี กฟก.3 นครปฐม

20963 506507 00393379 นาย  สราวธุ   เวชจกัรเวน กฟก.3 นครปฐม

20964 506508 00393274 นาย  พณฐัณยั   พุทธจาํ กฟก.3 นครปฐม

20965 506509 00390208 น.ส.  อาํไพวรรณ   เอียวสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

20966 506510 00400499 น.ส.  ฐปนพรรษ ์  ศรีวิบูลย์ กฟก.3 นครปฐม

20967 506511 00395876 น.ส.  ปภสัศิริ   สุขพฒันา กฟก.3 นครปฐม

20968 506512 00399034 น.ส.  กมลชนก   ผลวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

20969 506513 00403883 น.ส.  มาริสา   สมยันิยม กฟก.3 นครปฐม

20970 506514 00399375 น.ส.  ชุติมา   แผนสมบูรณ์ กฟก.3 นครปฐม

20971 506515 00391931 นาย  ภาณุภณ   ทศัสาคร กฟก.3 นครปฐม

20972 506516 00392973 น.ส.  ลลิตา   ดีเสมอ กฟก.3 นครปฐม

20973 506517 00403251 น.ส.  กอบพร   พลายบุญ กฟก.3 นครปฐม

20974 506518 00428596 นาย  ภคัศรัณย ์  โคตรพฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

20975 506519 00398838 นาย  ทนญัชยั   สุขบุญส่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

20976 506520 00404239 น.ส.  ศิริพร   พนัธุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20977 506521 00398397 นาย  ณฐัศิษฐ์   ภูนิลวาลย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

20978 506522 00406386 น.ส.  ดุสิดา   แดงทองดี สาํนกังานใหญ่

20979 506523 00398674 น.ส.  เบญญาพร   สิทธิ สาํนกังานใหญ่

20980 506524 00397450 นาย  ธนพิพฒั   ภู่พงษ์ สาํนกังานใหญ่

20981 506525 00394652 น.ส.  จุฑามาศ   หนูห่วง สาํนกังานใหญ่

20982 506526 00406304 นาย  นิธิพล   สุวรรณนิคม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

20983 506527 00399202 น.ส.  ศิรินาถ   เปลียนสี สาํนกังานใหญ่

20984 506528 00402728 นาย  กฤตภาส   หอเจริญ สาํนกังานใหญ่

20985 506529 00396454 น.ส.  ชาลิสา   เจริญไพศาลกิจ สาํนกังานใหญ่

20986 506531 00395367 นาย  จงพฒัน์   ยะโสคิด กฟก.1 อยธุยา

20987 506532 00396268 นาง  สุธาลกัษณ์   รักแกว้ กฟต.3 ยะลา

20988 506534 00424251 นาย  ภูดิศ   อึงภากรณ์ สาํนกังานใหญ่

20989 506536 00394907 น.ส.  ฐาปนีย ์  หมืนศรีภูมิ สาํนกังานใหญ่

20990 506537 00403310 นาย  รัฐวิชญ ์  พชัรพจนากรณ์ สาํนกังานใหญ่

20991 506538 00401063 น.ส.  วีรวรรณ   สาสุธรรม กฟต.3 ยะลา

20992 506539 00393365 นาย  บวรนนัท ์  บุญสม สาํนกังานใหญ่

20993 506540 00408774 น.ส.  ศรัณยา   แกว้ถาวร สาํนกังานใหญ่

20994 506541 00396131 น.ส.  จิรัฐติ   พงษพ์านิช สาํนกังานใหญ่

20995 506543 00399620 น.ส.  เปมิกา   ทองตนั กฟต.3 ยะลา

20996 506544 00404502 น.ส.  ฐิชา   ร่มโพธิทอง กฟก.3 นครปฐม

20997 506545 00398206 น.ส.  จิราภรณ์   สามศรีโพธิแกว้ กฟก.3 นครปฐม

20998 506546 00404798 นาย  จิรวฒัน์   อธิคม กฟก.3 นครปฐม

20999 506547 00422736 น.ส.  ระพีกานต ์  จิรโอฬารพฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

21000 506548 00404116 น.ส.  หทยัทิพย ์  บุญยะศิลป์ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

21001 506550 00401477 วา่ที ร.ต.  รัตนพล   แซ่ฉิน กฟต.1 เพชรบุรี

21002 506551 00396945 นาย  กรกฎ   กนัธิดา สาํนกังานใหญ่

21003 506552 00402641 นาย  สุวิทย ์  ไพฑูรย์ กฟต.3 ยะลา

21004 506553 00397832 นาย  อภิวฒัน์   กอ้นทอง สาํนกังานใหญ่

21005 506555 00406518 น.ส.  สุจิตรา   ชุมแกว้ กฟต.3 ยะลา

21006 506556 00415696 นาย  ฉตัรชยั   แสนอุ่นเรือน สาํนกังานใหญ่

21007 506557 00405976 นาย  โสฬส   กาํมเลศ กฟก.2 ชลบุรี

21008 506558 00403015 นาย  วีระชยั   จุลพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

21009 506560 00399452 นาย  เชาวน์   กสิปิยกุล กฟก.2 ชลบุรี

21010 506561 00405994 น.ส.  พนิดา   จนัทรา กฟน.2 พิษณุโลก

21011 506562 00402950 นาย  สถิตพงษ ์  หีตนาแค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21012 506563 00399961 น.ส.  เสาวรัตน์   คงยศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21013 506564 00397428 น.ส.  วสุกานต ์  ประจง สาํนกังานใหญ่

21014 506565 00393692 น.ส.  กานตสิ์นี   ส่งสุข สาํนกังานใหญ่

21015 506566 00397446 นาย  พาทิศ   พฒันรัชต์ สาํนกังานใหญ่

21016 506569 00401459 น.ส.  สุดารัตน์   วงศเ์ทียมใจ กฟก.1 อยธุยา

21017 506570 00405421 นาย  วีรภทัร   เอียวผดุง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21018 506571 00399002 น.ส.  พชัรอร   ยทุธศิลป์เสวี กฟน.3 ลพบุรี

21019 506572 00408188 น.ส.  นิภาพร   วงษสุ์วรรณ สาํนกังานใหญ่

21020 506573 00405071 นาย  พฒันพล   เนตรบารมี สาํนกังานใหญ่

21021 506574 00399270 นาย  สุทธิชยั   มีทุนกิจ สาํนกังานใหญ่

21022 506575 00393951 น.ส.  มนสัญา   พุทธ สาํนกังานใหญ่

21023 506576 00405271 น.ส.  นนทห์ทยั   วรวงศไ์กรศรี กฟต.1 เพชรบุรี

21024 506577 00406586 นาย  สุริยา   สุขแกว้ กฟต.3 ยะลา

21025 506578 00401772 นาย  กลกิจ   เลาอารีกิจ กฟต.1 เพชรบุรี
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21026 506579 00407178 นาย  ภวินท ์  เติมทอง กฟต.1 เพชรบุรี

21027 506580 00405126 นาย  นวพล   สายเชือ กฟต.1 เพชรบุรี

21028 506581 00437006 น.ส.  เนติยากร   รบกลา้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21029 506582 00419527 น.ส.  จิตรา   เกษมกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21030 506583 00418658 นาย  ศุภวชิญ ์  เมธาวี กฟก.2 ชลบุรี

21031 506584 00405308 นาง  ศิริวรรณ   ภูธิวุฒิ กฟน.2 พิษณุโลก

21032 506586 00405330 นาง  อรญา   มนัเติม กฟน.2 พิษณุโลก

21033 506588 00441043 นาย  ณฐัพงษ ์  อินคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

21034 506591 00401227 นาย  แสนยากร   วารินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21035 506592 00400053 นาย  สิทธิชยั   พนัธ์ลูกทา้ว กฟฉ.1 อุดรธานี

21036 506593 00406877 นาย  คมสนั   สารีโท กฟฉ.1 อุดรธานี

21037 506594 00401722 นาย  วิรัตน์   คาํทา กฟฉ.1 อุดรธานี

21038 506596 00400817 นาย  วรวฒิุ   ลาดเสนา กฟฉ.1 อุดรธานี

21039 506598 00402764 น.ส.  นริศรา   ทองชุบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21040 506600 00413280 นาย  พฒันศกัดิ   แพะขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

21041 506601 00406809 นาย  จรัญ   จนัทินมาธร กฟฉ.3 นครราชสีมา

21042 506602 00397573 นาย  ชาติวฒัน์   พวงเพชร กฟฉ.3 นครราชสีมา

21043 506603 00404170 นาย  ชวนนัท ์  นิลธิเสน กฟก.2 ชลบุรี

21044 506604 00403706 นาย  คณิน   บาํเพญ็ทาน กฟก.2 ชลบุรี

21045 506606 00407423 นาย  วิทวสั   กลินหอม กฟก.2 ชลบุรี

21046 506609 00402619 นาย  ณฐัวฒิุ   วฒันานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

21047 506610 00398860 นาย  ศุภกร   โนราช กฟก.1 อยธุยา

21048 506611 00401631 น.ส.  พิจิตรา   วงศเ์ลิศอารักษ์ กฟก.1 อยธุยา

21049 506612 00405449 นาย  ธงชยั   แมน้เทวินทร์ กฟก.1 อยธุยา

21050 506613 00403738 นาย  ณฐันนท ์  จนัทร์แบบ กฟก.1 อยธุยา
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21051 506614 00409857 นาย  พีรพล   สุขชูศรี กฟก.1 อยธุยา

21052 506615 00402978 นาย  คณนาถ   บุญจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

21053 506616 00403629 น.ส.  ทวีทรัพย ์  ปัญญากลา้ กฟก.1 อยธุยา

21054 506617 00409748 น.ส.  ศิรดา   พนมกิจ กฟก.1 อยธุยา

21055 506618 00401518 น.ส.  ธิดารัตน์   มาหิรัญ กฟก.1 อยธุยา

21056 506619 00401786 นาย  พิชยา   ณ ลาํปาง กฟน.1 เชียงใหม่

21057 506620 00398288 นาย  อาทิตย ์  อุประโจง กฟน.1 เชียงใหม่

21058 506621 00403465 น.ส.  จิดาภา   ธรรมนิยมกุล กฟก.2 ชลบุรี

21059 506622 00403156 น.ส.  ชนาวลัย ์  ชยักิตติวรกร กฟก.2 ชลบุรี

21060 506623 00404089 น.ส.  กญัญลกัษณ์   ณ ลาํปาง กฟก.2 ชลบุรี

21061 506624 00406609 นาย  อิทธิศกัดิ   ธนสิริธญัโศภิต กฟต.1 เพชรบุรี

21062 506625 00401768 นาย  สุธี   ครึมสนัเทียะ กฟก.2 ชลบุรี

21063 506626 00404952 นาย  นครินทร์   แกว้เกิด กฟต.1 เพชรบุรี

21064 506627 00406154 นาย  เจนณรงค ์  ใจชุ่ม กฟน.1 เชียงใหม่

21065 506628 00409439 นาย  วีรยทุธ   พรายงาม กฟต.1 เพชรบุรี

21066 506629 00403083 น.ส.  เพญ็ประภา   กาวิลเครือ กฟน.1 เชียงใหม่

21067 506630 00405176 น.ส.  ดวงกมล   สร้อยตา กฟน.1 เชียงใหม่

21068 506631 00414195 นาย  ธิติพงษ ์  พรหมกสิกร กฟต.1 เพชรบุรี

21069 506632 00406459 นาย  อนุวฒัน์   วงัแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

21070 506633 00398260 นาย  ธราธิป   ใจกลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

21071 506634 00407950 น.ส.  นริญญา   แจ่มสวา่ง กฟต.1 เพชรบุรี

21072 506635 00403283 นาย  อิทธิพล   รําทะแย กฟต.1 เพชรบุรี

21073 506636 00398656 น.ส.  อภิชญา   ม่วงทวี กฟต.1 เพชรบุรี

21074 506637 00401863 น.ส.  กลัยาวรรณ   แสงทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21075 506638 00397537 นาย  ทชัชคุณ   แกว้พลกรัง กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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21076 506639 00397191 นาย  พิทยา   วฒิุเศลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21077 506640 00399016 นาย  มงคล   ลา้นพลแสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21078 506641 00399052 นาย  ทวิช   ขนัทิพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21079 506642 00397541 นาย  จกัรพนัธ์   แสงบุญมี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21080 506643 00397555 น.ส.  วิภาวีย ์  พานศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21081 506644 00404489 นาย  พงศธร   พวัพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21082 506645 00400708 น.ส.  อรวรรณ   ตน้โพธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21083 506646 00396286 น.ส.  อรอุมา   โพธิดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21084 506647 00406954 นาย  ไชยวฒัน์   คาํแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

21085 506648 00399634 นาย  นพพล   บวบทอง กฟน.3 ลพบุรี

21086 506649 00402546 น.ส.  สุภคัศิริ   แก่นลออ กฟน.3 ลพบุรี

21087 506650 00402128 น.ส.  กรรณิการ์   ทองคาํ กฟน.3 ลพบุรี

21088 506651 00404807 นาย  ชยัณรงค ์  แกว้เขียว กฟก.3 นครปฐม

21089 506652 00401186 นาย  กฤษฎา   กิงทองใบหยก กฟก.3 นครปฐม

21090 506654 00405980 นาย  เศรษฐวชัญ ์  เปาวสนัต์ กฟก.3 นครปฐม

21091 506655 00396418 นาย  กฤษณะ   ไผล่อ้ม กฟก.3 นครปฐม

21092 506656 00401572 นาย  นฤเทพ   จนัทร์วงค์ กฟก.3 นครปฐม

21093 506657 00421635 นาย  อนุกูล   ตอ้งสู้ กฟก.3 นครปฐม

21094 506658 00401027 นาย  ธีรเมธ   ปลอ้งเจริญ กฟก.3 นครปฐม

21095 506659 00402419 น.ส.  ทิพวรรณ   ศรีสุข กฟก.3 นครปฐม

21096 506660 00399070 น.ส.  วริศรา   สุทธิเสริม กฟก.1 อยธุยา

21097 506661 00397628 นาย  ศุภณฐั   ลีลาภทัรพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

21098 506662 00413503 นาย  ชิตดนยั   โชติพฤกษชู์กุล สาํนกังานใหญ่

21099 506664 00401259 น.ส.  ธนพร   ศรีโหมด กฟต.3 ยะลา

21100 506665 00398888 นาย  วรยศ   สงัขทรัพย์ สาํนกังานใหญ่
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21101 506666 00397278 นาย  ธิติวฒัน์   อนนัตสิ์ริเกษม สาํนกังานใหญ่

21102 506667 00400203 น.ส.  ธนภรณ์   วลัลภาทิตย์ กฟก.2 ชลบุรี

21103 506668 00403833 นาย  สิทธิพฒัน์   ศุภกิจจานุสรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

21104 506669 00406695 นาย  ศิววธุ   กอบนาํเพช็ร กฟฉ.3 นครราชสีมา

21105 506670 00400867 นาย  นภพนธ์   กรรณ์เจียก สาํนกังานใหญ่

21106 506672 00398383 น.ส.  มนาภรณ์    โสตถิวตัน์ สาํนกังานใหญ่

21107 506673 00400712 น.ส.  จิตสุวรรณ   กล่าวสุนทร กฟน.1 เชียงใหม่

21108 506675 00403433 น.ส.  ไอลดา   บูรณรักษ์ สาํนกังานใหญ่

21109 506676 00400271 นาย  ตรอง   เบญจโศภิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

21110 506677 00421649 นาย  ชาญวฒิุ   เตชะสาย กฟน.1 เชียงใหม่

21111 506678 00404643 น.ส.  ปานตา   จาํปา กฟน.1 เชียงใหม่

21112 506679 00403279 น.ส.  พิชญา   บญัญติั สาํนกังานใหญ่

21113 506680 00409516 น.ส.  อินทุอร   ศรีพรรณ สาํนกังานใหญ่

21114 506681 00401554 น.ส.  กนันภคั   มหบัผลา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21115 506682 00408429 น.ส.  กญัญาภทัร   เพง็สุวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21116 506683 00401045 น.ส.  ภทัรวรรณ   สมประสงค์ สาํนกังานใหญ่

21117 506684 00408047 น.ส.  ศิรกุล   นิธิธารากลู สาํนกังานใหญ่

21118 506685 00405144 น.ส.  อิศราภรณ์   ปานม่วง กฟก.3 นครปฐม

21119 506686 00411656 นาย  ชยัฤทธิ   พรมเลก็ กฟต.1 เพชรบุรี

21120 506687 00406172 น.ส.  ดารินทร์   เศรษฐโอฬารกิจ กฟก.1 อยธุยา

21121 506688 00409520 นาย  กิตติคุณ   ทองมณี กฟก.1 อยธุยา

21122 506689 00417666 นาย  ธนาธร   เฉียงจะโปะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21123 506690 00403956 นาย  วรวิทย ์  เนืองนอง กฟก.3 นครปฐม

21124 506691 00402346 น.ส.  ภารดี   กุณฑีกนก สาํนกังานใหญ่

21125 506692 00419331 นาย  ป้องชาติ   สิทธิสาท สาํนกังานใหญ่
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21126 506693 00403342 น.ส.  จนัทรา   ชาติสีหราช สาํนกังานใหญ่

21127 506696 00403451 น.ส.  ชมขวญั   สมานโสตถิวงศ์ สาํนกังานใหญ่

21128 506697 00408401 น.ส.  ปณริศา   ตรังคคุ์ณากร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21129 506698 00404934 น.ส.  ธนชัพร   เยาวภทัรศิริ สาํนกังานใหญ่

21130 506699 00403192 นาย  ธนิศรุจ   กนกยรุาพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

21131 506700 00403879 นาย  ศฎากร   วนัชาญเวช สาํนกังานใหญ่

21132 506701 00407405 นาย  อรรจน์   บุญประสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

21133 506702 00403360 น.ส.  สุชารัตน์   ชาวนา สาํนกังานใหญ่

21134 506703 00413426 นาย  สิทธิเกียรติ   สมชม กฟฉ.3 นครราชสีมา

21135 506704 00425184 นาย  จิรัฎฐ์   ศรีสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

21136 506705 00407819 น.ส.  ปิยะพร   ช่างสุพรรณ สาํนกังานใหญ่

21137 506706 00405221 นาย  กฤษณะ   ใสสอาด กฟก.2 ชลบุรี

21138 506707 00404370 นาย  จาตุรงค ์  สาสะเน กฟก.2 ชลบุรี

21139 506708 00399739 นาย  ชฎาวฒิุ   แตงเจริญโชค กฟก.2 ชลบุรี

21140 506709 00402178 นาย  ชยัวฒัน์   มนัอ่วม กฟก.2 ชลบุรี

21141 506710 00399543 นาย  ณฐพร   ทองแพ กฟก.1 อยธุยา

21142 506711 00406536 นาย  ธนาวฒัน์   พูลวนั กฟน.3 ลพบุรี

21143 506712 00404198 นาย  ประวิทย ์  สมานวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

21144 506713 00404352 นาย  ณฐัพล   บวักา้นทอง กฟก.1 อยธุยา

21145 506714 00402023 นาย  พีระพล   เพญ็พาสน์ กฟก.2 ชลบุรี

21146 506715 00402364 นาย  เพชรพิรุณ   ตงัจิตรตรง กฟก.3 นครปฐม

21147 506716 00417193 นาย  ภูรินท ์  วนัตะธรรม กฟก.3 นครปฐม

21148 506717 00404166 นาย  สหพล   วนัชะเอม สาํนกังานใหญ่

21149 506718 00399466 นาย  โสภณ   พิมพา กฟก.2 ชลบุรี

21150 506719 00402219 นาย  อภิชยั   สุสี กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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21151 506720 00399470 นาย  กฤษดา   แกลว้กลา้ กฟต.3 ยะลา

21152 506721 00403906 น.ส.  สุภวรรณ   แสงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

21153 506722 00404261 นาย  กลศาสตร์   ณ นคร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21154 506723 00404275 นาย  กลุดิลก   ชาลี กฟต.3 ยะลา

21155 506724 00408788 นาย  คมชาญ   เชือสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

21156 506725 00404134 นาย  คุณานนต ์  เกตุสตับรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21157 506726 00400112 นาย  ชยธร   สว่างใจ กฟต.1 เพชรบุรี

21158 506727 00404148 นาย  ชลชยั   หตัถกรรมกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21159 506728 00402287 นาย  ณฐัพล   บุญศรีโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21160 506729 00429388 นาย  ธนภทัร   คงทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21161 506730 00405180 นาย  ปวิช   ภาพสิงห์ กฟต.3 ยะลา

21162 506731 00402041 นาย  ปิยะ   อินมาตย์ กฟต.3 ยะลา

21163 506732 00426112 นาย  วรัญ ู   โพธิดาษ สาํนกังานใหญ่

21164 506733 00411733 นาย  ภทัรพงษ ์  นาวาพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

21165 506734 00405049 นาย  ภาณุศกัดิ   จนัทรกุล กฟต.3 ยะลา

21166 506735 00402037 นาย  สิทธิพร   ชีวะโอสถ กฟต.1 เพชรบุรี

21167 506736 00399793 นาย  กรวิชญ ์  วงคปิ์นตา กฟน.1 เชียงใหม่

21168 506737 00400099 นาย  ณฐัวฒิุ   บุญเสรฐ กฟน.2 พิษณุโลก

21169 506738 00402205 นาย  พศวตั   มีสุข กฟน.2 พิษณุโลก

21170 506740 00402300 นาย  ศตวรรษ   วงศบุ์ญ กฟน.1 เชียงใหม่

21171 506741 00404207 นาย  จตุรภทัร   วรรณโก กฟต.1 เพชรบุรี

21172 506742 00400508 นาย  จกัรกฤษณ์   หาญอุดมบุรี กฟฉ.1 อุดรธานี

21173 506743 00399684 นาย  ฉตัรดนยั   วงษค์าํชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

21174 506744 00400176 นาย  ชินพงศ ์  เมืองแสน กฟน.1 เชียงใหม่

21175 506745 00404184 นาย  ธนากร   ธิจร กฟน.2 พิษณุโลก
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21176 506746 00399616 นาย  ธีรัช   แดงคง กฟต.3 ยะลา

21177 506747 00402069 นาย  พงศธร   คงคาใส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21178 506748 00402291 นาย  พนมกร   ภูรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21179 506750 00402196 นาย  ไมตรี   เครือเนียม กฟต.3 ยะลา

21180 506751 00404257 นาย  วชิรพล   จินตะเวช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21181 506752 00399743 นาย  วรภจฒ ์  ทองนาค กฟฉ.1 อุดรธานี

21182 506753 00401990 นาย  วีระศกัดิ   บุตตะวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21183 506754 00402055 นาย  ศุภสิทธิ   ศุภรัตนาพิทกัษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21184 506755 00399498 นาย  อคัรจิตต ์  ไชยศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21185 506756 00409889 นาย  กฤษฏิชนนัทน์   วฒันกุล สาํนกังานใหญ่

21186 506757 00408324 น.ส.  สมสิริ   เศรษฐพูธ์ สาํนกังานใหญ่

21187 506758 00404693 น.ส.  ภทัรียา   สุรัตวิศิษฏ์ สาํนกังานใหญ่

21188 506760 00414804 นาย  จิรพฒัน์   ค่ายบุรี สาํนกังานใหญ่

21189 506762 00406631 นาย  นภทัร   ฟุ้งเฟือง สาํนกังานใหญ่

21190 506763 00407532 นาย  ธนาตย ์  สุขแยม้ สาํนกังานใหญ่

21191 506764 00414795 นาย  กฤศนรัตน์   แกว้ไพรวนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21192 506765 00423546 นาย  กนัตพฒัน์   บุษบงค์ กฟก.3 นครปฐม

21193 506766 00413258 นาย  เกรียงไกร   อ่อนมี กฟฉ.3 นครราชสีมา

21194 506767 00403542 นาย  จริยวฒัน์   ถินแสนดี กฟฉ.1 อุดรธานี

21195 506768 00409661 นาย  จกัรกฤษณ์   ศรีบาลแจ่ม กฟฉ.1 อุดรธานี

21196 506769 00424479 นาย  จิราธิวฒัน์   บวัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

21197 506770 00403679 นาย  ชชัพงศ ์  ศรีลาศกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21198 506771 00403524 นาย  ชยัภทัร   รักษม์ณี กฟฉ.1 อุดรธานี

21199 506772 00417907 นาย  ณฐัดนยั   สมเพช็ร กฟน.1 เชียงใหม่

21200 506774 00408879 นาย  ณฐัพงศ ์  กลาํประสาท กฟก.3 นครปฐม
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21201 506775 00399789 นาย  ณฐัวฒิุ   ฉายวชิยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

21202 506776 00411610 นาย  เดชภพ   ไชยศรี กฟก.2 ชลบุรี

21203 506777 00414454 นาย  ทินภทัร   หินใหม่ กฟก.1 อยธุยา

21204 506778 00409566 นาย  นครินทร์   อุดมเพช็ร์ กฟก.2 ชลบุรี

21205 506780 00405253 นาย  นภดล   เวียงแก กฟฉ.1 อุดรธานี

21206 506781 00405285 นาย  บงกช   มะศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

21207 506782 00417161 นาย  ปกรณ์   ปุกคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

21208 506783 00408174 นาย  ปณฐัพล   สุมาลยั กฟก.3 นครปฐม

21209 506785 00408697 นาย  ปรีชาพล   บาํเพญ็ กฟก.3 นครปฐม

21210 506787 00406027 นาย  ปาณสัม ์  วงษส์าหร่าย สาํนกังานใหญ่

21211 506788 00408615 นาย  พงศธร   ศกัดิดาภิวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21212 506789 00414931 นาย  พชร   เสนะโลหิต กฟต.1 เพชรบุรี

21213 506790 00401972 นาย  พฒันา   สารกาล กฟก.2 ชลบุรี

21214 506791 00402019 นาย  พิพฒัน์   พรหมเพญ็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21215 506792 00408560 นาย  พิสิษฐ ์  ดว้งสีบ่วง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21216 506793 00404534 นาย  พีรวชิญ ์  สมบูรณ์พงษกิ์จ กฟก.3 นครปฐม

21217 506794 00406477 นาย  ภคพงษ ์  เทพสุริย์ สาํนกังานใหญ่

21218 506795 00424106 นาย  ภทัรโชติ   ประยงคห์อม กฟฉ.3 นครราชสีมา

21219 506796 00404407 นาย  ภูริณฐั   ปานขาว กฟก.3 นครปฐม

21220 506797 00417961 นาย  วิจยั   เยน็จิตร กฟต.3 ยะลา

21221 506799 00409570 นาย  วิชาการ   สุวิจกัษณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21222 506800 00413199 นาย  วฒิุนนัท ์  ทพัละ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21223 506801 00408706 นาย  ศรัณญ ์  คาํหงษา กฟก.2 ชลบุรี

21224 506802 00414004 นาย  ศุภนฐั   ตนัเจริญ กฟก.1 อยธุยา

21225 506804 00409166 นาย  สิรวชิญ ์  เหมือนเพช็ร์ กฟต.1 เพชรบุรี
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21226 506805 00405249 นาย  สุธี   ขนับรรจง กฟฉ.1 อุดรธานี

21227 506806 00407091 น.ส.  ศุจีพชัร   สุจริตธรรม สาํนกังานใหญ่

21228 506808 00407619 น.ส.  รุชดา   ยศคาํ สาํนกังานใหญ่

21229 506809 00409239 นาย  เกริก   เอียดคง สาํนกังานใหญ่

21230 506811 00402237 นาย  อนนัตย์ศ   สีแสด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21231 506812 00414286 นาย  อิทธินนท ์  ใจเป็นใหญ่ กฟก.1 อยธุยา

21232 506814 00409798 นาย  เอกนนัท ์  สอิง กฟน.1 เชียงใหม่

21233 506815 00405267 นาย  ณฐัพงศ ์  ประทุมรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21234 506816 00409952 นาย  วชัระ   ภูกนัดาร สาํนกังานใหญ่

21235 506817 00405467 น.ส.  อรษา   จุลรัตน์ สาํนกังานใหญ่

21236 506818 00411315 น.ส.  เนตรนภา   ขนุศรีจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

21237 506819 00410555 นาย  สุวชาติ   ม่วงอยู่ สาํนกังานใหญ่

21238 506820 00404661 น.ส.  สุดารัตน์   ณ ลาํปาง กฟน.1 เชียงใหม่

21239 506821 00407491 นาย  กิตติคุณ   โตยงิตระกูล สาํนกังานใหญ่

21240 506823 00413903 น.ส.  นนัทภทัร   สาระศรี สาํนกังานใหญ่

21241 506824 00409170 น.ส.  อรพรรณ   ศรีจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

21242 506825 00411747 นาย  รุจ   โรจนศิริ กฟก.2 ชลบุรี

21243 506826 00407300 นาย  จิรพงศ ์  จิตตวีระ กฟก.2 ชลบุรี

21244 506827 00414022 นาย  ภาณุพงศ ์  ชาญกิจกรรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

21245 506829 00407778 น.ส.  เกศกวี   คงอิม กฟก.2 ชลบุรี

21246 506830 00407623 น.ส.  กุลนาถ   คงสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

21247 506832 00405158 นาย  วิสุทธิศกัดิ   พุ่มเฉลา สาํนกังานใหญ่

21248 506834 00406445 นาง  พิมพช์นก   พวงยอ้ยแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

21249 506835 00413953 น.ส.  ปณิตา   ชยัศิริ กฟก.3 นครปฐม

21250 506836 00409875 น.ส.  ศศิวิมล   โตสุโขวงศ์ กฟก.3 นครปฐม
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21251 506837 00412602 น.ส.  ธมลวรรณ   มโนบาล กฟก.3 นครปฐม

21252 506838 00405776 นาย  เตชวฒัน์   แช่มชอ้ย สาํนกังานใหญ่

21253 506840 00406968 นาย  ชาญณรงค ์  ร่วมเผา่ไทย กฟน.3 ลพบุรี

21254 506841 00406118 นาย  ภาสวิชญ ์  กลาํรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

21255 506842 00407487 น.ส.  กีรติกาญจน์   ภูวพฒัน์หิรัญ กฟน.3 ลพบุรี

21256 506843 00423750 น.ส.  อินทุอร   อุปะสมัปะกิจ กฟน.3 ลพบุรี

21257 506845 00410187 นาย  กิติพล   ไกรศิริโสภณ กฟต.3 ยะลา

21258 506847 00424924 น.ส.  ภานุชญา   ธรรมสุริย์ กฟก.1 อยธุยา

21259 506848 00425384 นาย  จุไฑ   คงคาลึก กฟก.1 อยธุยา

21260 506849 00428146 นาย  พชรพล   ชาญชยัสมร กฟก.1 อยธุยา

21261 506850 00428164 น.ส.  ภฐัธีรา   เสริมสุนทรศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

21262 506851 00415323 น.ส.  จุฑามาศ   วรรณศิริ กฟก.1 อยธุยา

21263 506852 00412452 น.ส.  ธนภร   พุ่มระยา้ กฟก.1 อยธุยา

21264 506853 00408106 นาย  จารุตม ์  วาฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

21265 506854 00409075 น.ส.  ธญัวรัตม ์  โมกสกุล กฟก.1 อยธุยา

21266 506855 00408479 นาย  อธิเมธ   วงัเขาแกว้ กฟก.1 อยธุยา

21267 506856 00415373 นาย  ศตวรรษ   อน้แสง กฟต.1 เพชรบุรี

21268 506858 00405730 น.ส.  อภิญญา   พิจิตรธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21269 506859 00440538 น.ส.  เจนจิรา   อาจมูลลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21270 506862 00406590 นาย  วีระชยั   บรรจงศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

21271 506863 00407437 น.ส.  วรินดา   ชิณโย กฟฉ.3 นครราชสีมา

21272 506865 00408110 น.ส.  ธนัยช์นก   คาํจริง กฟฉ.3 นครราชสีมา

21273 506866 00417911 น.ส.  พาณิภคั   แสนขติั กฟน.1 เชียงใหม่

21274 506867 00404611 นาย  ชยัเพชร   กณัฑมณี กฟฉ.1 อุดรธานี

21275 506868 00408683 น.ส.  ประภสัสรา   แสงพรม กฟฉ.1 อุดรธานี
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21276 506869 00407037 น.ส.  ดุจนภา   ชืนปรีชา กฟฉ.3 นครราชสีมา

21277 506870 00409693 นาย  ชลินทร   ชูสุคนธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21278 506871 00414218 น.ส.  พรนภสั   แกว้ประเสริฐ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21279 506872 00424360 น.ส.  อภิญญา   พรหมพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21280 506873 00411947 นาย  ปฏิภาณ   พนัธภาค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21281 506874 00416406 น.ส.  จุติภรณ์   ทองโปร่ง กฟต.1 เพชรบุรี

21282 506875 00423914 น.ส.  พรนภสั   พรหมภตัติ กฟต.1 เพชรบุรี

21283 506876 00407796 นาย  จิรภทัร์   มนัเหมาะ กฟต.1 เพชรบุรี

21284 506877 00415896 นาย  ปฐมพงศ ์  เล็กเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

21285 506878 00407546 น.ส.  วสนนัทน์   ศิริเลิศสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

21286 506879 00423164 น.ส.  พชัรีภรณ์   ประจงไสย กฟต.1 เพชรบุรี

21287 506880 00421621 น.ส.  มโนชา   พนัธ์ครุธเดช กฟต.1 เพชรบุรี

21288 506881 00429097 นาย  อิทธิพทัธ์   กาํจรกิตติคุณ กฟต.1 เพชรบุรี

21289 506882 00417420 น.ส.  ปนสัยา   คงมาก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21290 506883 00405299 นาย  อิทธิพล   หล่อร่มไทร สาํนกังานใหญ่

21291 506885 00417789 นาย  นพกาญจน์   สวดประโคน กฟฉ.3 นครราชสีมา

21292 506886 00404548 นาย  วีระศกัดิ   ตนัแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21293 506887 00404211 นาย  กฤษณ   เสิบกลิน กฟก.2 ชลบุรี

21294 506888 00404302 นาย  จตุพร   พึงเดช กฟก.2 ชลบุรี

21295 506889 00404225 นาย  ชยากร   เกตุแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21296 506891 00410032 นาย  ฉตัริน   วิชิตนาค สาํนกังานใหญ่

21297 506892 00404893 น.ส.  พรลินี   งามแสงรุ่งสาโรจน์ สาํนกังานใหญ่

21298 506893 00421708 นาย  พชรพล   พรหมมาส สาํนกังานใหญ่

21299 506895 00409934 นาย  บญัญวตั   เขม็ทอง สาํนกังานใหญ่

21300 506897 00409198 น.ส.  เรวดี   พนัธุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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21301 506898 00407528 นาย  พงศธร   รูปประดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

21302 506899 00404920 น.ส.  ญาณิกา   พยคัฆพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

21303 506900 00405162 นาย  พีรวฒัน์   วงศค์าํ กฟน.1 เชียงใหม่

21304 506901 00404970 นาย  จารุพล   สุรเชษฐ สาํนกังานใหญ่

21305 506902 00408388 นาย  นพกานต ์  วรรณวงศก์า กฟน.2 พิษณุโลก

21306 506903 00407746 น.ส.  ณฐัณิชา   ทองจีน สาํนกังานใหญ่

21307 506904 00414913 นาย  ภูมินทร์   อินทร์ปัญญา สาํนกังานใหญ่

21308 506906 00413680 นาย  ช.อติณฏัฐ ์  เพช็ญไพศิษฎ์ กฟน.2 พิษณุโลก

21309 506907 00412789 นาย  ยทุธพงษ ์  ดีโว กฟฉ.1 อุดรธานี

21310 506909 00420275 นาย  พงศธร   วชัรพงศว์ณิช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21311 506910 00423764 นาย  จราย ุ  วิศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

21312 506911 00412543 นาย  พิชญ ์  เขตตลาด สาํนกังานใหญ่

21313 506912 00408265 น.ส.  ถลชันนัท ์  น่วมนุ่ม กฟน.3 ลพบุรี

21314 506914 00407219 น.ส.  นนัทนชั   วิมลไชยจิต สาํนกังานใหญ่

21315 506915 00408156 นาย  ตนัติกร   อนนัตกลู กฟก.2 ชลบุรี

21316 506916 00413444 นาย  สรวทิย ์  ทองแพง กฟต.1 เพชรบุรี

21317 506917 00404720 น.ส.  พิชญา   คาํพูล สาํนกังานใหญ่

21318 506918 00429401 น.ส.  ลลิตา   ขนุอินทร์ กฟน.3 ลพบุรี

21319 506920 00427786 นาย  ภานุรุจ   เขม็บุบผา กฟฉ.3 นครราชสีมา

21320 506921 00414359 นาย  ชุมพล   เพช็รจร กฟต.1 เพชรบุรี

21321 506922 00407055 นาย  ดรุณ   แนบนุช สาํนกังานใหญ่

21322 506923 00407223 นาย  นพธนา   ธรรมสิทธิ สาํนกังานใหญ่

21323 506924 00407332 น.ส.  ปาวรัตน์   ทองแดง สาํนกังานใหญ่

21324 506927 00412220 นาย  ภทัรกร   ธาปิยานนท์ สาํนกังานใหญ่

21325 506929 00407146 นาย  ชยตุพงศ ์  วรรณสถิตย์ สาํนกังานใหญ่
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21326 506930 00407350 น.ส.  ชุติมา   ทองนอก สาํนกังานใหญ่

21327 506932 00405849 น.ส.  ศีจุฑา   เกียรติยทุธชาติ สาํนกังานใหญ่

21328 506934 00405758 นาย  ขจรศกัดิ   ภกัดีมีชยั สาํนกังานใหญ่

21329 506935 00406295 นาย  ทรงชยั   บุญทรัพยเ์ลิศดี สาํนกังานใหญ่

21330 506936 00405835 นาย  วสนัต ์  ล่องวิเชียร สาํนกังานใหญ่

21331 506937 00406704 นาย  ศุภณฐั   สถาวร สาํนกังานใหญ่

21332 506938 00410769 นาย  ภุชงค ์  รัตนะกรี สาํนกังานใหญ่

21333 506940 00406768 นาย  พิชิตพล   อคัรประชะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21334 506942 00407346 นาย  นรินทร์   เทียมทนั สาํนกังานใหญ่

21335 506943 00406522 นาย  อานนท ์  แซ่ลิม สาํนกังานใหญ่

21336 506944 00416133 นาย  ปฏิพทัธ์   ใชบ้างยาง สาํนกังานใหญ่

21337 506945 00406627 นาย  พงศธ์นญั   จิตสมาน สาํนกังานใหญ่

21338 506946 00428700 นาย  วีระวร   ธิรังสา สาํนกังานใหญ่

21339 506947 00408760 สิบเอก  ณรงคพ์ล   ทองพนัชงั สาํนกังานใหญ่

21340 506948 00415646 นาย  ดาํรงวิทย ์  สมหวงั สาํนกังานใหญ่

21341 506950 00406077 นาย  ณฐัดนยั   คงถวิลวงศ์ สาํนกังานใหญ่

21342 506951 00410523 นาย  ธนวฒัน์   ปินแกว้ สาํนกังานใหญ่

21343 506952 00406786 นาย  ภาณุวฒัน์   แกว้ศรีมนต์ สาํนกังานใหญ่

21344 506953 00416638 นาย  ภูมิพฒัน์   บรรดาจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

21345 506954 00411115 นาย  รัฏฐากูร   จีรณะกมลจิตต์ สาํนกังานใหญ่

21346 506955 00412375 นาย  ปิยะพนัธ์   งานดี สาํนกังานใหญ่

21347 506956 00405485 นาย  กิตติพทัธ์   จิวพฒันพงษ์ สาํนกังานใหญ่

21348 506957 00406772 นาย  ศตกร   หอมขจร สาํนกังานใหญ่

21349 506958 00409152 นาย  ภทัราวธุ   มาสบดี สาํนกังานใหญ่

21350 506959 00405326 นาย  ยศนนัท ์  ภู่เอียม สาํนกังานใหญ่
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21351 506960 00413008 นาย  รักชยั   ตะมาแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

21352 506961 00415200 นาย  ดาํรงศกัดิ   ชินโชติพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

21353 506962 00412557 นาย  เจษฎา   บุญมาด กฟต.3 ยะลา

21354 506964 00411147 นาย  สิทธิมนต ์  เขียวเขม้ กฟต.3 ยะลา

21355 506965 00408815 นาย  ณฐัวฒิุ   สวสัดี กฟต.3 ยะลา

21356 506966 00411583 นาย  วฒิุพงศ ์  แกว้อ่อน กฟต.3 ยะลา

21357 506967 00413753 นาย  เจนปรัชญ ์  ขาํสกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21358 506968 00408651 นาย  ณฐัพล   จนัทร์ลิหมดั กฟต.3 ยะลา

21359 506969 00408279 นาย  กิตติศกัดิ   คงเทพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21360 506971 00408451 นาย  สิทธิเดช   สิงหภูมิ กฟต.3 ยะลา

21361 506973 00411442 นาย  ธวชัชยั   บุญรอด กฟต.3 ยะลา

21362 506974 00410723 นาย  ชลนัธร   นาคบุตร กฟต.3 ยะลา

21363 506975 00415432 นาย  อนนัตสิ์ทธิ   บุญพรหม กฟต.3 ยะลา

21364 506976 00408742 นาย  พงศกร   จนัทร กฟต.3 ยะลา

21365 506977 00410923 น.ส.  ปิยวรรณ   จุณรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21366 506979 00412052 นาย  ปณวฒัน์   กาญจนโสภาคย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21367 506980 00409043 นาย  เสฏฐวุฒิ   มาตยชู์ กฟต.3 ยะลา

21368 506983 00415755 น.ส.  พรพนิต   แตม้แช่ม กฟต.3 ยะลา

21369 506984 00411179 นาย  สุเมธ   แพงวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

21370 506986 00410864 นาย  วินยั   พนัเสมอ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21371 506987 00409839 นาย  จกัรกฤต   ประดิษฐบุญ กฟก.2 ชลบุรี

21372 506988 00423219 นาย  กรวิชญ ์  ช่วยสงคราม กฟก.2 ชลบุรี

21373 506989 00431478 น.ส.  อารีรัตน์   กลินจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21374 506990 00410214 นาย  พลวฒัน์   อินทร์พ่วง กฟน.3 ลพบุรี

21375 506992 00410737 นาย  ปริวตัร   โนนคู่เขตโขง กฟฉ.1 อุดรธานี
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21376 506993 00412634 น.ส.  อมรทิพย ์  ชยัธมัมาวธุ กฟฉ.1 อุดรธานี

21377 506994 00410991 น.ส.  ศาสตราภรณ์   ดอนแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

21378 506995 00414090 นาย  กฤษณพงศ ์  อวบอว้น กฟฉ.1 อุดรธานี

21379 506997 00408629 นาย  อาทิตย ์  แสงสุรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21380 506998 00408215 นาย  ลิขิต   ทบัธานี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21381 506999 00424683 นาย  ณฐัพนธ์   สอนแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

21382 507000 00425170 นาย  ศกัดิสิทธิ   พุย้นอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

21383 507001 00440760 นาย  วิษณุ   นุพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21384 507002 00411365 นาย  ปรัชวุธ   แคลว้อาวธุ กฟฉ.1 อุดรธานี

21385 507003 00419268 นาย  วฒัณชยั   มุ่งหมายดี กฟฉ.1 อุดรธานี

21386 507005 00414113 นาย  ยศวฒัน์   ชิตกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21387 507006 00413226 นาย  พงคศ์รัญ   รัตนเจริญพรชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

21388 507007 00438034 นาย  ธีระพนัธ์   หอมหวล กฟฉ.1 อุดรธานี

21389 507008 00413608 นาย  กอ้งเกียรติ   ไชยราช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21390 507009 00409716 นาย  สงัขธ์ญั   วงัหลา้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21391 507012 00429415 นาย  รณกร   บุญชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21392 507013 00415123 นาย  ธนกฤต   มุสิกวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21393 507014 00415105 นาย  ศิรชชั   สิกขาจารย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21394 507015 00414109 นาย  ไพฑูรย ์  บรรลือพืช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21395 507016 00411101 น.ส.  สุธาสินี   เอืออุดมศิริกุล กฟก.1 อยธุยา

21396 507017 00411901 นาย  จิรพฒัน์   อกัษรทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21397 507018 00411606 วา่ที ร.ต.  สิงห์พรม   ลายภูษา กฟก.1 อยธุยา

21398 507019 00416292 นาย  สุธีร์   อินสาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21399 507020 00409089 น.ส.  ชาลินี   อุทา กฟก.1 อยธุยา

21400 507021 00412161 น.ส.  กิตติมา   สกุณี กฟก.1 อยธุยา
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21401 507022 00415096 นาย  จิรวฒัน์   พนัธภาค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21402 507023 00412484 น.ส.  ศศิวิมล   แตงอ่อน กฟก.1 อยธุยา

21403 507024 00411624 น.ส.  นพรัตน์   คาํวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

21404 507025 00412325 น.ส.  ศิริวิภา   ปุ้ยทองดี กฟก.1 อยธุยา

21405 507026 00414490 น.ส.  ณฐัชานนัท ์  ปริญญาศาสตร์ กฟก.1 อยธุยา

21406 507028 00412034 น.ส.  เรติกาล   วชัรปัญญาพิพฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

21407 507029 00413826 น.ส.  เกษราภรณ์   อบเชย กฟก.1 อยธุยา

21408 507030 00410614 น.ส.  ณนัชิมา   เฮ่ประโคน กฟก.1 อยธุยา

21409 507031 00412470 น.ส.  ธนพร   ชยัรัตนวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

21410 507032 00410537 นาย  เพิมสกุล   พูลมา กฟก.1 อยธุยา

21411 507033 00412311 นาย  ศิริวฒัน์   โลหิตไทย กฟก.1 อยธุยา

21412 507034 00412466 น.ส.  กนิษฐา   อาศยัราช กฟก.1 อยธุยา

21413 507035 00410941 นาย  จิรภาคย ์  สมใจเพง็ กฟก.1 อยธุยา

21414 507037 00410096 นาย  นิกร   ศรีประชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

21415 507040 00410000 นาย  ณฐัพล   แฉ่งใจ กฟก.1 อยธุยา

21416 507042 00410969 นาย  รุ่งโรจน์   โภคาพานิชย์ กฟก.1 อยธุยา

21417 507043 00438884 นาย  ธนิต   สีนวล กฟก.1 อยธุยา

21418 507044 00409011 นาย  ตระการ   เอียมโพธิ กฟก.1 อยธุยา

21419 507045 00409025 นาย  จิราย ุ  ขนัธมาลยั กฟก.1 อยธุยา

21420 507046 00409257 นาย  ปฐมพร   พุ่มระกาํ กฟก.1 อยธุยา

21421 507047 00412361 นาย  ณฐัวฒิุ   นาคยอ้ย กฟก.1 อยธุยา

21422 507048 00409643 นาย  อนุชา   ทองป้อง กฟก.1 อยธุยา

21423 507050 00410519 นาย  นวพล   บวัสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

21424 507051 00409407 นาย  สุรศกัดิ   แจง้ดี กฟก.1 อยธุยา

21425 507052 00412511 นาย  กิตติศกัดิ   แกว้เปีย กฟก.1 อยธุยา
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21426 507053 00412357 นาย  ศรัณตว์ธุ   รอดพินิจ กฟก.1 อยธุยา

21427 507054 00415987 นาย  ปกรณ์   คาํคง กฟก.1 อยธุยา

21428 507055 00416947 นาย  นวพล   ศรีขาว กฟก.1 อยธุยา

21429 507056 00410541 นาย  ณฐัพล   ทบัทิมทอง กฟก.1 อยธุยา

21430 507057 00412507 นาย  วีรภทัร   อุณหะ กฟก.1 อยธุยา

21431 507058 00415741 น.ส.  สุพิชชา   วรรณคาม กฟก.1 อยธุยา

21432 507059 00415878 นาย  วิทยา   สายแกว้ กฟน.2 พิษณุโลก

21433 507060 00411460 นาย  ประภากร   สมบุญ กฟก.1 อยธุยา

21434 507061 00413553 นาย  ศกัดินคร   อุดกนัทา กฟก.1 อยธุยา

21435 507062 00412648 น.ส.  ภคมน   อารีสนนั กฟก.1 อยธุยา

21436 507063 00411488 นาย  วินยั   พิพิธ กฟก.1 อยธุยา

21437 507076 00417111 นาย  นาวนิ   แกว้ล่อง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21438 507079 00421544 นาย  ศราวฒิุ   แสงสุวรรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21439 507081 00416979 นาย  จิรพงค ์  อินณรงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21440 507083 00416892 นาย  บุญยเกียรติ   เกิดควน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21441 507084 00414177 น.ส.  ณิชนนัท ์  หมนัการ กฟน.2 พิษณุโลก

21442 507088 00416915 นาย  อมรศกัดิ   ดว้งเสน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21443 507090 00411256 นาย  ธีรศกัดิ   มากโทก กฟฉ.1 อุดรธานี

21444 507092 00440742 นาย  ปิยพล   เจือจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21445 507100 00410573 นาย  กิตติธร   ศิริศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

21446 507102 00412402 นาย  หสัชยั   มณัยานนท์ สาํนกังานใหญ่

21447 507103 00410987 นาย  จกัรพนัธ์   พรมดาํ กฟต.3 ยะลา

21448 507104 00411474 นาย  กมล   ภูเคียงแกว้ กฟก.3 นครปฐม

21449 507105 00407782 นาย  นที   จอนพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

21450 507106 00411074 นาย  ศรายทุธิ   เกิดอิม กฟก.1 อยธุยา
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21451 507108 00416565 นาย  ณฐัวฒิุ   ศรีเอียมศิลป์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21452 507109 00406277 นาง  ภณิชชา   ไชยสวนแกว้ กฟต.3 ยะลา

21453 507110 00410828 นาย  ศกัดิสุริยา   ยงัชู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21454 507111 00407841 น.ส.  เขมญดา   สุทธิมาศ กฟต.3 ยะลา

21455 507112 00413749 นาย  พชัรกษิดิ   พุ่มเกษ กฟก.1 อยธุยา

21456 507113 00409243 น.ส.  กิตติยา   สุวรรณสมบติั สาํนกังานใหญ่

21457 507114 00406922 นาง  สุภคัชญา   เพชรโชติ กฟต.3 ยะลา

21458 507115 00409411 นาย  วรายทุธ   ฮิมปะลาด กฟก.1 อยธุยา

21459 507116 00411006 นาย  ศราวธุ   มีปานคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21460 507117 00411492 นาย  นฐัวฒิุ   พรายเพช็รนอ้ย กฟก.1 อยธุยา

21461 507118 00409861 นาย  วีรชยั   สุวรรณหงษ์ กฟก.1 อยธุยา

21462 507119 00414436 วา่ที ร.ต.  รณชยั   จนัหอม กฟก.1 อยธุยา

21463 507120 00414636 นาย  ณฐัวฒิุ   วิเชียร กฟก.1 อยธุยา

21464 507121 00409039 นาย  วรวิทย ์  ดีแท้ กฟก.1 อยธุยา

21465 507122 00413062 นาย  วิทวฒัน์   สินธ์สมุทร กฟก.1 อยธุยา

21466 507123 00418517 นาย  วีรศกัดิ   ทวนนอ้ย กฟต.3 ยะลา

21467 507124 00412707 นาย  ปริญญา   ชา้งชู กฟก.1 อยธุยา

21468 507125 00438066 นาย  อศัวิน   จนัทร์เสถียร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21469 507126 00419363 นาย  ชยัยทุธ   สายนุย้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21470 507128 00412284 นาย  ปราโมทย ์  คาํชา กฟฉ.1 อุดรธานี

21471 507129 00413349 น.ส.  รุ่งตะวนั   คงแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21472 507131 00408192 นาย  สมชาย   ทพัสุริย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21473 507132 00408601 น.ส.  รัตธิภรณ์   รัตนวรรณนุกลู กฟน.2 พิษณุโลก

21474 507133 00413676 นาย  ธราดล   สิทธิศกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

21475 507134 00413480 น.ส.  ฉตัรรานี   มณีนวล กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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21476 507135 00424097 นาย  อนาวิน   อาจหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

21477 507136 00421817 นาย  ทวิชา   สมศรีธนากร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21478 507137 00420784 นาย  ณฐักานต ์  เพช็รทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21479 507138 00411501 นาย  ไพโรจน์   ทองชืน กฟก.1 อยธุยา

21480 507139 00412420 นาย  สุทธิพร   อ่อนเปล่ง กฟก.1 อยธุยา

21481 507140 00410446 นาย  นิธิพฒัน์   เกือทาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21482 507143 00418171 น.ส.  พรรณิภา   รอดจิตตสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

21483 507144 00414909 นาย  อานนท ์  เพง็ชะตา กฟก.1 อยธุยา

21484 507145 00412448 นาย  จิรวฒัน์   การสมจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

21485 507146 00409366 นาย  วรพนัธุ์   ตนัสมรส กฟฉ.1 อุดรธานี

21486 507147 00408392 นาย  ต่อศกัดิ   กฤษวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

21487 507148 00409702 วา่ที ร.ต.  พิสิฐเวท   พรหมเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21488 507149 00410141 นาย  พิสิษฐ ์  ปฐมรัตนหิรัญ กฟก.1 อยธุยา

21489 507150 00412111 นาย  เฉลิมเกียรติ   จนับางยาง กฟก.1 อยธุยา

21490 507151 00410046 นาย  ธนพตัร   เคยเคา้ กฟก.1 อยธุยา

21491 507152 00411424 วา่ที ร.ต.  กิตติพงษ ์  วรรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21492 507153 00410678 น.ส.  อาทิตญา   ธารรัตนานุกูล กฟก.1 อยธุยา

21493 507154 00434012 นาย  ชชัวาล   ปานแกว้ กฟก.1 อยธุยา

21494 507155 00413080 นาย  นพพร   โหลนอก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21495 507156 00410664 นาย  โกศล   ประมูลทรัพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21496 507157 00411206 นาย  วิชญากร   ไสยเกิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21497 507159 00411660 น.ส.  มลัลิกา   แกว้โสดา กฟก.1 อยธุยา

21498 507160 00412298 วา่ที ร.ต.  ปฐมพงศ ์  วไิลศรีประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

21499 507161 00412416 น.ส.  ณพิชญา   เกษมเนตร กฟก.1 อยธุยา

21500 507162 00413717 น.ส.  รุ่งรัตน์   ช่างหลอม กฟก.1 อยธุยา
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21501 507163 00412684 นาย  ปุณณตัถ ์  หลา้คาํคง กฟก.1 อยธุยา

21502 507164 00409116 วา่ที ร.ต.  ณฐัพล   พรมมิจิตร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21503 507165 00408956 นาย  กิตติพนัธ์   พิมพน์อ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

21504 507166 00413571 นาย  พงษพ์ฒัน์   พงศสุ์วณิช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21505 507167 00408906 นาง  ลกัคณา   บุญคาํมา กฟฉ.1 อุดรธานี

21506 507168 00409720 น.ส.  ดชันี   คาํหอม กฟฉ.1 อุดรธานี

21507 507169 00413585 นาย  ธีระศกัดิ   นาํพ่วง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21508 507170 00413121 น.ส.  มุกดารินทร์   ม่วงจาํปา กฟฉ.1 อุดรธานี

21509 507171 00412757 นาย  ณฐัพล   ดีสลาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21510 507174 00411933 นาย  สุวรรณชยั   คงทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21511 507175 00412157 นาย  วิพนัธุ์   ทิพยศิ์โรเวฐน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21512 507176 00413517 นาย  อานนท ์  แกว้ล่องลอย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21513 507177 00410882 น.ส.  มลฑาทิพย ์  จนันามวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21514 507178 00414086 นาย  ศราวฒิุ   ดวงจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21515 507179 00408433 น.ส.  กลัยาณี   อินเสมียน กฟฉ.1 อุดรธานี

21516 507180 00439767 นาย  กิตติวฒัน์   สงวนทรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21517 507181 00418135 น.ส.  วราภรณ์   แกว้จงัหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

21518 507182 00413044 นาย  ศศิพงษ ์  สุนทรวภิาต สาํนกังานใหญ่

21519 507183 00427845 น.ส.  ชริชตา   โฮมวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21520 507184 00406722 น.ส.  พชัรีญา   สิงห์ทิพยพ์นัธุ์ สาํนกังานใหญ่

21521 507185 00412252 นาย  บรรพต   พรมมา กฟฉ.1 อุดรธานี

21522 507186 00418644 นาย  พีรพนัธุ์   มาลารัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

21523 507187 00412020 นาย  สรัล   กณัฑาชาว สาํนกังานใหญ่

21524 507188 00414272 นาย  เสกสรรค ์  โคตระศรี กฟก.2 ชลบุรี

21525 507189 00413153 นาย  นิรุตร์   วิสุทธิชยั กฟก.2 ชลบุรี
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21526 507190 00414331 นาย  ฉตัรดนยั   ทองภูสวรรค์ กฟก.2 ชลบุรี

21527 507191 00412975 น.ส.  กฤษณา   อมัพบุตร กฟก.3 นครปฐม

21528 507192 00411274 นาย  จกัรกฤษณ์   เบญจกิจ กฟก.2 ชลบุรี

21529 507194 00418549 น.ส.  เบญจวรรณ   ทองนอ้ย กฟก.2 ชลบุรี

21530 507195 00410705 น.ส.  สุรีรัตน์   ศรีอาํคา กฟฉ.1 อุดรธานี

21531 507196 00414959 น.ส.  อญัชลี   สุขศรี กฟก.2 ชลบุรี

21532 507197 00414709 น.ส.  พิมลวรรณ   ประชุมชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

21533 507198 00415341 น.ส.  พิชญา   ดินส้ม กฟก.2 ชลบุรี

21534 507199 00413117 น.ส.  ธนพร   พิมหานาม กฟฉ.1 อุดรธานี

21535 507200 00411042 น.ส.  เมทินี   เพช็ร์หมืนไวย กฟฉ.1 อุดรธานี

21536 507201 00409352 นาย  ศกัดิดา   มูลจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

21537 507202 00410278 น.ส.  แครทยา   นามวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21538 507203 00408124 นาย  ภาคภูมิ   นอ้ยวรรณะ กฟน.3 ลพบุรี

21539 507204 00423419 นาย  ปิยพล   มณีรัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

21540 507206 00408015 น.ส.  ธิดามรินทร์   ทองเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

21541 507207 00412575 นาย  ปิยสวสัดิ   พรหมสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

21542 507208 00428178 นาย  อคัร   อภยัราช กฟน.3 ลพบุรี

21543 507209 00409584 นาย  อดิศกัดิ   บ่อเงิน กฟก.2 ชลบุรี

21544 507211 00411151 นาย  ณฐัพงศ ์  อู่พิทกัษ์ กฟก.2 ชลบุรี

21545 507212 00406918 น.ส.  สุดารัตน์   เขียวอุบล กฟน.3 ลพบุรี

21546 507213 00415973 นาย  ณฐัวฒิุ   รืนบุรี กฟก.2 ชลบุรี

21547 507214 00412393 นาย  รณภูมิ   เกียรติสารสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

21548 507218 00407637 น.ส.  กณัทิมา   ลิขิตวาส กฟน.3 ลพบุรี

21549 507220 00412175 นาย  วิมลชยั   คงยวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21550 507221 00406881 น.ส.  พชพร   วงศค์าํ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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21551 507222 00414018 นาย  ทินกฤต   จนัทิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21552 507223 00411133 น.ส.  อรุณวรรณ   มรรคาเขต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21553 507224 00412848 น.ส.  พิไลวรรณ   กาญจนธานี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21554 507225 00418080 น.ส.  ศรีสุดา   ประชานิยม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21555 507226 00412525 นาย  อภิเชษฐ์   เปลียนทอง กฟก.2 ชลบุรี

21556 507229 00414927 นาย  สุวรรณภูมิ   อินทร์สุข กฟก.2 ชลบุรี

21557 507230 00417484 นาย  ณฐัวฒัน์   ปรีชาเกียรติ กฟก.2 ชลบุรี

21558 507231 00441520 นาย  กชณฐั   สุวรรณโชติ กฟก.2 ชลบุรี

21559 507232 00421926 นาย  ศริต   ตลบัทอง กฟก.2 ชลบุรี

21560 507233 00406209 นาย  ภาสวร   เมฆพุก สาํนกังานใหญ่

21561 507234 00417507 นาย  ปฐวี   เขจรเนตร์ กฟก.2 ชลบุรี

21562 507235 00417975 นาย  สิริชยั   ประกอบธรรม กฟก.2 ชลบุรี

21563 507236 00414963 นาย  เดชดาํรงค ์  หนูประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

21564 507237 00414995 วา่ที ร.ต.  นิพฒัน์   มนูญธรรมพร กฟก.2 ชลบุรี

21565 507238 00410414 น.ส.  ขวญัชนก   สมบติัศิรินนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

21566 507239 00438757 นาย  สิทธิศกัดิ   ขมสนิท กฟก.2 ชลบุรี

21567 507240 00410432 น.ส.  กิติยา   แดงตนุ กฟก.2 ชลบุรี

21568 507241 00412193 นาย  ชุตินนัท ์  ทองห่อ กฟก.2 ชลบุรี

21569 507242 00409843 นาย  อรรถนนท ์  โตอจัฉริยะวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

21570 507243 00415941 นาย  เทวรินทร์   ชาวไชย กฟก.2 ชลบุรี

21571 507244 00418971 นาย  เกิดชยั   เอมสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

21572 507245 00413367 น.ส.  ชญานิษฐ ์  จูมเกตุ กฟก.2 ชลบุรี

21573 507246 00421249 น.ส.  พาขวญั   สมัฤทธิผล กฟก.2 ชลบุรี

21574 507247 00420039 นาย  วรวฒัน์   จนัไทย กฟก.2 ชลบุรี

21575 507248 00417361 นาย  วราห์   ใจกลา้ กฟก.2 ชลบุรี
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21576 507249 00415882 น.ส.  เมธินี   อินเตชะ กฟน.1 เชียงใหม่

21577 507250 00409811 น.ส.  ศรินญา   วรรณสุวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

21578 507251 00410341 น.ส.  ณฐัณิชา   ใจสมิง กฟน.1 เชียงใหม่

21579 507252 00408865 น.ส.  เอมิกา   ขวา้งแป้น กฟน.1 เชียงใหม่

21580 507253 00406936 น.ส.  สุภาพร   นอ้ยเครือ กฟน.1 เชียงใหม่

21581 507254 00408251 น.ส.  นฤภรณ์   สูตรเลข กฟน.1 เชียงใหม่

21582 507255 00406940 น.ส.  ยพิุน   สุขสาํราญ กฟน.1 เชียงใหม่

21583 507256 00410896 นาย  ธนากร   นนัต๊ะภาพ กฟน.1 เชียงใหม่

21584 507257 00409275 น.ส.  สุชาดา   มะเดน็ กฟก.3 นครปฐม

21585 507258 00414236 น.ส.  วลัยล์ภา   วชัรตณัตโรจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

21586 507259 00409902 น.ส.  ดาริกา   บุญประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

21587 507260 00412539 วา่ที ร.ต.  ธวชัชยั   หล่อศิริกุล กฟน.1 เชียงใหม่

21588 507261 00412339 น.ส.  กนกพร   บุญโถ กฟน.1 เชียงใหม่

21589 507262 00409893 น.ส.  ปิยะกานต ์  เมืองสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

21590 507263 00408079 น.ส.  เกศรินทร์   ใจยะกาศ กฟน.1 เชียงใหม่

21591 507264 00413476 น.ส.  ณิชชาภทัร   ภทัรวริญญ์ กฟน.1 เชียงใหม่

21592 507265 00414268 นาย  ประชา   ปาระมี กฟน.1 เชียงใหม่

21593 507266 00410741 นาย  ปริญญา   นิยากร กฟน.1 เชียงใหม่

21594 507267 00409207 นาย  วินยั   สมยศ กฟน.1 เชียงใหม่

21595 507268 00409398 นาย  ปิยะพงษ ์  วงศเ์ขียว กฟน.1 เชียงใหม่

21596 507269 00410450 น.ส.  ณฐัยา   วงคท์า กฟน.1 เชียงใหม่

21597 507270 00406754 นาย  วนัชยั   เขือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

21598 507272 00410850 วา่ที ร.ต.  จรัสพล   หอมนาน กฟน.1 เชียงใหม่

21599 507273 00414418 น.ส.  ศุภากร   นบนวล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21600 507275 00410119 นาย  ปริญญา   ปินตาเปีย กฟน.1 เชียงใหม่
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21601 507276 00417575 น.ส.  เจนจิรา   จนัทร์เอียด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21602 507277 00411238 นาย  ประพนัธ์   ตาก๋องแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

21603 507278 00429138 นาย  ปองคุณ   แกว้มีบุญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21604 507279 00411638 นาย  วิทยา   อินแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

21605 507280 00409984 นาย  สุธี   หมืนยศ กฟน.1 เชียงใหม่

21606 507281 00409807 นาย  รัชพล   จนัทร์ตา กฟน.1 เชียงใหม่

21607 507282 00412143 สิบเอก  หสัดิน   จบัปรงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21608 507283 00414977 น.ส.  มิงขวญั   สีสุข กฟน.3 ลพบุรี

21609 507284 00436737 นาย  มนสัชยั   กองระบาง กฟน.1 เชียงใหม่

21610 507285 00408960 น.ส.  อมรรัตน์   กนัสุข กฟน.3 ลพบุรี

21611 507286 00410505 นาย  อศัวเทพ   สารปิน กฟน.1 เชียงใหม่

21612 507287 00410464 น.ส.  ลลิดา   เทเวศธาํรง กฟน.3 ลพบุรี

21613 507288 00408465 นาย  เมธาวชัร์   เทพรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21614 507289 00412107 นาย  ภคิน   สร้อยตา กฟน.1 เชียงใหม่

21615 507290 00409966 นาย  วรศกัดิ   ชุมภูงาม กฟน.1 เชียงใหม่

21616 507291 00414440 นาย  สิริชยั   สิริวฒันสกุลชยั กฟน.1 เชียงใหม่

21617 507292 00409348 นาย  ธวชัชยั   สุยะ กฟน.1 เชียงใหม่

21618 507293 00410355 นาย  วิศิษฎ ์  สอนดี กฟน.1 เชียงใหม่

21619 507294 00413103 นาย  คณิน   ทองจีน กฟน.3 ลพบุรี

21620 507295 00413549 นาย  ธนากร   จบัปรัง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21621 507297 00411224 น.ส.  พิไลวรรณ   ใจหาญ กฟน.3 ลพบุรี

21622 507298 00425566 นาย  พงศว์ฑัฒ ์  ชูพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21623 507299 00407932 น.ส.  ไอริณ   แสงทอง กฟน.3 ลพบุรี

21624 507300 00410169 น.ส.  ณฐัริกา   เวชชูแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21625 507301 00414422 นาย  ศิรณฏัฐ ์  พงศจ์นัทรเสถียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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21626 507303 00411888 นาย  ศิริพงศ ์  ภู่เจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21627 507304 00441611 นาย  ปริญญา   บรรทดัฐาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21628 507305 00410137 น.ส.  กานตช์นิดา   เกษบุรมณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21629 507306 00414163 นาย  จรูญ   แยม้สงวน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21630 507307 00409784 นาย  พชัรพล   ฉลูทอง กฟน.1 เชียงใหม่

21631 507308 00437074 นาย  พลชยั   แกว้บุญเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

21632 507309 00412070 น.ส.  องัศุมา   รัตนวรรณี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21633 507310 00420552 นาย  อรรถพล   ไชยจรัส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21634 507311 00408974 วา่ที ร.ต.  ธชันนท ์  ขติัยะ กฟน.1 เชียงใหม่

21635 507312 00413076 นาย  ศิตะพงษ ์  แควภูเขียว กฟฉ.1 อุดรธานี

21636 507313 00408247 นาย  ภูริช   บุญยวง กฟน.1 เชียงใหม่

21637 507314 00407673 น.ส.  จิราภรณ์   สินนะลม กฟฉ.1 อุดรธานี

21638 507315 00408160 นาย  มงคล   เทพวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

21639 507316 00409211 นาย  สุธาสิน   มงัคะละ กฟน.1 เชียงใหม่

21640 507317 00408924 น.ส.  กมลวรรณ   คลืนแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

21641 507318 00408851 นาย  วฒิุชยั   บุตรต๋า กฟน.1 เชียงใหม่

21642 507319 00410264 นาย  อนุภาพ   มหาวนัแจ่ม กฟน.1 เชียงใหม่

21643 507321 00415014 นาย  รณชยั   ดรุณพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

21644 507322 00410296 น.ส.  กญัญาภทัร   ชยัสงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21645 507323 00407964 น.ส.  สวรส   สิทธิวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21646 507324 00408829 น.ส.  วิชญานนัท ์  รอดวิหก กฟฉ.3 นครราชสีมา

21647 507325 00414036 นาย  ธวชั   มะโนใจ กฟน.1 เชียงใหม่

21648 507327 00412202 นาย  คมสนั   วรรณสุยะ กฟน.1 เชียงใหม่

21649 507328 00411329 นาย  เด่นพงศ ์  พิพฒัน์พิริยากุล กฟน.1 เชียงใหม่

21650 507329 00412343 นาย  ชนวีร์   วงศเ์รือง กฟน.1 เชียงใหม่
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21651 507330 00411333 นาย  วิรุฬห์   จนัทรา กฟน.1 เชียงใหม่

21652 507331 00408083 นาย  สุรศกัดิ   สมศรี กฟน.1 เชียงใหม่

21653 507332 00411797 นาย  อานนท ์  นุนพนสัสกั กฟน.1 เชียงใหม่

21654 507333 00411783 นาย  ณฐัวฒัน์   อินต๊ะมา กฟน.1 เชียงใหม่

21655 507334 00409675 นาย  พิเชษฐ์   สุขแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

21656 507337 00410755 นาย  วราวฒิุ   อินทร์แกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

21657 507338 00424942 นาย  ชิดดนยั   ไชยวฒิุ กฟน.1 เชียงใหม่

21658 507339 00413408 นาย  ภูริเดช   ธรรมสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

21659 507340 00411383 นาย  เฉลิมพงษ ์  ปัญญาราช กฟน.1 เชียงใหม่

21660 507341 00408510 น.ส.  พชรมน   ทองอินทร์ดาํ กฟน.1 เชียงใหม่

21661 507342 00408679 น.ส.  จิราพร   เกตศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

21662 507343 00410373 น.ส.  ทิพวรรณ   ชาํนาญ กฟน.1 เชียงใหม่

21663 507344 00411406 น.ส.  สุพรรษา   จิตรจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

21664 507345 00411197 น.ส.  วรวรรณ   สงวนรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21665 507346 00411551 นาง  เบญจมาศ   ณ.น่าน กฟฉ.3 นครราชสีมา

21666 507347 00408574 น.ส.  จุฬารัตน์   สุไตทอน กฟฉ.3 นครราชสีมา

21667 507348 00416810 น.ส.  ลดัดาวลัย ์  สุขแสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

21668 507349 00415905 น.ส.  เพญ็ประภา   มณีนิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

21669 507350 00407928 น.ส.  ณฐักานต ์  บวกขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

21670 507351 00408588 นาย  วิรัชระพล   จนัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

21671 507352 00413230 นาย  สุทิน   แก่นกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

21672 507353 00413385 น.ส.  นริศรา   กรกนก กฟฉ.3 นครราชสีมา

21673 507354 00410014 น.ส.  รุจิรา   สิทธิวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21674 507355 00425516 น.ส.  เพญ็นภา   สุขรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21675 507356 00417498 น.ส.  จิตตินนัท ์  วิทูรพิพฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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21676 507357 00407946 นาย  ไชยพร   พิมพก์ระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

21677 507358 00413135 นาย  ระพีศกัดิ   เหล่าฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21678 507359 00407582 นาย  สมเกียรติ   กิจโสภา กฟฉ.3 นครราชสีมา

21679 507360 00413599 นาย  วชัรพล   มีแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21680 507361 00427659 นาย  เจษฎาภรณ์   ไกรอาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21681 507363 00410232 นาย  วรโชติ   ถินแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21682 507364 00409611 นาย  ธนดล   ปุมสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21683 507365 00410246 นาย  อนุชา   ตะวนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

21684 507366 00408756 นาย  อิศรา   ช่างสลกั กฟน.3 ลพบุรี

21685 507367 00423205 นาย  ศุภกฤษ   ธนเอกพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21686 507368 00410428 นาย  ปิยบุตร   สาธารณะ กฟน.3 ลพบุรี

21687 507369 00416579 นาย  ยทุธนา   อุดมผยุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21688 507370 00414240 นาย  เศรษฐวงศ ์  ทองวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

21689 507371 00409184 นาย  เทพประธาน   แสนสุข กฟน.3 ลพบุรี

21690 507372 00410337 นาย  เทอดศกัดิ   จนัทร์โสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

21691 507373 00409289 นาย  จิรกฤต   เขียวนอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

21692 507374 00410400 นาย  ปริญญา   ไชยกลา้ กฟน.3 ลพบุรี

21693 507375 00410391 นาย  กฤติเดช   ณรงคน์อ้ย กฟน.3 ลพบุรี

21694 507376 00410387 นาย  ธนภูมิ   ตนัยา กฟน.3 ลพบุรี

21695 507377 00411874 นาย  เกรียงพฒัน์   คู่ประสิทธิพร สาํนกังานใหญ่

21696 507378 00407764 วา่ทีร้อยตรีหญิง  ประวีณา   ดีพร้อม กฟน.3 ลพบุรี

21697 507379 00412761 นาย  วีระ   เหล่าสุขสถิตย์ กฟน.3 ลพบุรี

21698 507380 00413335 นาย  ธนพนธ์   อินพรหม กฟน.3 ลพบุรี

21699 507381 00406904 นาย  พีรนาถ   กาฬภกัดี กฟน.3 ลพบุรี

21700 507383 00407732 นาย  วินิจ   สภาภกั กฟน.3 ลพบุรี
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21701 507384 00407419 นาย  ศตวรรษ   ทิตะ กฟน.3 ลพบุรี

21702 507385 00407714 นาย  จีรยทุธ   รอดอินทร์ กฟน.3 ลพบุรี

21703 507386 00406895 สิบเอก  ประทิน   คงสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

21704 507387 00409334 นาย  มงคลศกัดิ   จิตจกัร กฟน.3 ลพบุรี

21705 507388 00413626 นาย  ศิริศกัดิ   บุตรดา กฟน.3 ลพบุรี

21706 507390 00415337 นาย  ธีรศกัดิ   อ่วมเชือ กฟน.3 ลพบุรี

21707 507391 00410482 นาย  ทศพล   พรมคาํ กฟน.3 ลพบุรี

21708 507392 00410496 นาย  ดนยั   ป้อมสูง กฟน.3 ลพบุรี

21709 507393 00410696 นาย  เศรษฐรัช   อาศยัราช กฟน.3 ลพบุรี

21710 507394 00407750 นาย  ธนญัชยั   สกุลยา กฟน.3 ลพบุรี

21711 507395 00408833 นาย  ธวชัชยั   ไชยเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

21712 507396 00412389 นาย  สิทธิชยั   ขาวขาํ กฟก.1 อยธุยา

21713 507397 00412866 น.ส.  ณิชาภา   ขาวบริสุทธิ กฟก.1 อยธุยา

21714 507398 00411779 นาย  สมพงศ ์  อุ่นสอน กฟก.1 อยธุยา

21715 507399 00414377 น.ส.  วิมพวิ์ภา   จรูญศรี กฟก.1 อยธุยา

21716 507400 00409461 นาย  พงษพ์ิสุทธ์   ทองอาํพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

21717 507401 00408201 น.ส.  จนัทร์สุมาวรรณ์   สีเขียว กฟก.1 อยธุยา

21718 507402 00407869 น.ส.  มยรีุ   แสนเขียว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21719 507403 00412266 น.ส.  อาริตา   ญาณะโรจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21720 507404 00416301 นาย  ศกัรินทร์   รักษาศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21721 507405 00411529 นาย  ณฐัพงษ ์  พลขาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21722 507406 00408497 นาย  อภิรักษ ์  อยูแ่ทกู้ล กฟฉ.3 นครราชสีมา

21723 507407 00408506 นาย  นุกิติ   อินทร์โต กฟฉ.3 นครราชสีมา

21724 507409 00411056 นาย  ศรัน ู   ไชยดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

21725 507410 00416515 น.ส.  ชนิกานต ์  จนัทนะโพธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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21726 507411 00413949 นาย  ปิยะวฒัน์   แกมทบัทิม กฟฉ.3 นครราชสีมา

21727 507412 00416210 น.ส.  ชลธิชา   ธรรมแท้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21728 507413 00414472 นาย  วชิรพล   ประสมทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

21729 507414 00423405 นาย  กิตติพล   พงษส์ระพงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

21730 507415 00407728 วา่ทีร้อยตรีหญิง  สุชาดา   ประเสริฐการ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21731 507416 00408415 นาย  ทวิชาติ   สร้อยสระคู กฟฉ.3 นครราชสีมา

21732 507417 00411533 น.ส.  ศุภนิดา   ดาโรจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21733 507418 00414777 นาย  ศุภฤกษ ์  สาลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

21734 507419 00416888 น.ส.  พวงผกา   ไฉนกลาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21735 507420 00415119 นาย  ธีรวฒัน์   เจาะดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

21736 507421 00408710 น.ส.  ศรัณยา   ยะสุรีย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21737 507422 00408665 น.ส.  อุษณี   แกว้ธรรมมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21738 507423 00410173 นาย  ภูริทตั   ศลัยวิ์เศษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21739 507424 00410064 นาย  ต่อตระกูล   ศรีผอ่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

21740 507425 00407687 น.ส.  ภทัราภรณ์   ชยัชาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21741 507426 00409825 น.ส.  อรทยั   ใจยา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21742 507427 00424560 น.ส.  พุทธรักษา   ภู่ระยา้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21743 507428 00410282 น.ส.  พรพรรณ   แน่นอุดร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21744 507430 00413171 นาย  ชยัพล   ผลกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21745 507431 00413167 นาย  ธนายทุธ   พิกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21746 507432 00414822 น.ส.  วรรณภา   รากแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21747 507434 00409607 น.ส.  ฉนัจุฑา   โตอินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21748 507435 00417543 นาย  ปรีชา   ผาผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

21749 507436 00410787 น.ส.  สุกญัญา   ราชวงษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21750 507437 00414468 นาย  กฤษณะ   สายแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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21751 507438 00410719 นาย  พทัธพงศ ์  สุขพินิจ กฟก.3 นครปฐม

21752 507439 00438270 นาย  กฤตณฐั   นอ้ยโสภา กฟก.3 นครปฐม

21753 507440 00414981 นาย  เพชร   หิรัญรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

21754 507441 00413303 นาย  วชัรพงศ ์  ศุภเกียรติมงคล กฟก.3 นครปฐม

21755 507442 00409766 นาง  อคัฆณี   สตัยากุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21756 507443 00412816 น.ส.  อรวรรณ   ไพโรจน์ กฟก.3 นครปฐม

21757 507444 00407805 น.ส.  เนตรนภา   ตาสี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21758 507445 00416583 นาย  กิติคุณ   กมณีย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21759 507446 00413458 น.ส.  จิตเกือกลู   สุขศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21760 507447 00412739 นาย  ปิยวฒัน์   ตงัสกลุวิจารณ์ กฟก.3 นครปฐม

21761 507448 00414840 นาย  ชยัวฒัน์   หงษส์า กฟฉ.3 นครราชสีมา

21762 507449 00417448 น.ส.  อาภาภรณ์   จาํรัสเลิศลกัษณ์ กฟก.3 นครปฐม

21763 507450 00416260 นาย  ศุภกร   อตัวานิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

21764 507453 00412593 น.ส.  วรกร   คงพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

21765 507454 00416765 นาย  ศกัดา   แกว้สุทศัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

21766 507455 00409120 นาย  วิศรุต   ปานขาว กฟน.3 ลพบุรี

21767 507456 00413185 น.ส.  นารีรัตน์   เล่าเปียม กฟก.3 นครปฐม

21768 507457 00409302 นาย  วีระ   เณรรักษา กฟน.3 ลพบุรี

21769 507459 00412098 น.ส.  สุภาวดี   ไตรแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

21770 507460 00409293 น.ส.  ณฐัชา   สุมณฑา กฟน.3 ลพบุรี

21771 507461 00407891 นาย  ภีมพล   คุณาบุตร กฟต.1 เพชรบุรี

21772 507462 00408138 น.ส.  กิงแกว้   บุญมาก กฟน.3 ลพบุรี

21773 507464 00407396 น.ส.  ธนัยพร   ศรีจารุพฤกษ์ กฟก.3 นครปฐม

21774 507465 00411997 นาย  มนตรี   สงวนจุก กฟต.1 เพชรบุรี

21775 507466 00411674 น.ส.  รวิภา   อิมใจ กฟก.3 นครปฐม
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21776 507467 00411210 น.ส.  จารุวรรณ   มีวงค์ กฟก.3 นครปฐม

21777 507468 00406409 นาย  ปฏิภาณ   บวัแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

21778 507470 00414040 นาย  ศุภธรรม   เสนะวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

21779 507472 00410632 นาย  ธรรมรัตน์   เตสุวรรณ์ กฟก.3 นครปฐม

21780 507473 00410028 นาย  ธนพงศ ์  จ่าแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21781 507474 00409948 นาย  จกัรพล   เบญ็จวรรณ์ กฟก.3 นครปฐม

21782 507475 00407900 นาย  อานนท ์  เอียมเพชร กฟต.1 เพชรบุรี

21783 507476 00427877 นาย  มนสั   กลินพูน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21784 507477 00413567 นาย  วิษณุ   วงศอ์นุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21785 507479 00410846 นาย  ชวิศ   โถวสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

21786 507480 00436537 นาย  นิวตัร   ปวนคาํตือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21787 507481 00409148 นาย  ธนากร   พุทไธสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21788 507482 00411438 นาย  ปวิตร   สุขสง่า กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21789 507483 00408801 นาย  พรพิสิทธิ   ประสงคเ์งิน กฟต.1 เพชรบุรี

21790 507484 00408992 นาง  ขนิษฐา   พุทธบุญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21791 507485 00434949 นาย  ศิลา   สงคอ์ยู่ กฟก.3 นครปฐม

21792 507486 00411642 นาย  ธงชยั   สีทน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21793 507488 00407550 นาย  วสวตัติ   ไทยเวียน กฟต.1 เพชรบุรี

21794 507489 00414763 นาย  จตัุรงค ์  ดวงตา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21795 507490 00417052 นาย  ศิรศกัดิ   ชาวเลาขวญั กฟก.3 นครปฐม

21796 507491 00426867 นาย  กอ้งกิดากร   ไชยคาํภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21797 507492 00410919 นาย  ปริตรภทัร   อาจศิริ กฟก.3 นครปฐม

21798 507493 00407564 นาย  อรรถวฒิุ   ผิวงาม กฟต.1 เพชรบุรี

21799 507494 00414395 นาย  สฤษฏเ์ดช   หลวงปลดั กฟก.3 นครปฐม

21800 507495 00435818 นาย  วสนัต ์  สุขอยู่ กฟต.1 เพชรบุรี
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21801 507496 00427340 นาย  ธีรศกัดิ   นอ้ยประชา กฟก.3 นครปฐม

21802 507497 00412670 นาย  เฉลิมพงษ ์  ใจซือ กฟก.3 นครปฐม

21803 507498 00412961 สิบเอก  สุทิน   รุ่งเรือง กฟก.3 นครปฐม

21804 507499 00414513 นาย  ณฐัพงศ ์  นามมี กฟต.1 เพชรบุรี

21805 507500 00411824 นาย  ธนวฒัน์   พงษพ์วั กฟก.3 นครปฐม

21806 507502 00413030 วา่ที ร.ต.  เกวลิน   อนุศรี กฟก.3 นครปฐม

21807 507503 00418880 นาย  สีหนาถ   สีมาวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

21808 507504 00409457 นาย  ณรงคฤ์ทธิ   แสงจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

21809 507505 00425811 นาย  กิตติภูมิ   คา้ผล กฟก.3 นครปฐม

21810 507508 00414527 นาย  ธนิสร   หลาํเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

21811 507509 00407164 นาย  พิชยา   แกว้ชงั กฟก.3 นครปฐม

21812 507510 00409261 นาย  ประสิทธิ   บุญเพง็ กฟต.1 เพชรบุรี

21813 507511 00411983 นาย  วริทธิ   ฐิติเมธีกุล กฟต.1 เพชรบุรี

21814 507512 00411965 น.ส.  ธญัลกัษณ์   กลินทอง กฟต.1 เพชรบุรี

21815 507513 00425207 นาย  ศรายทุธ   อกัษรเสือ กฟต.1 เพชรบุรี

21816 507514 00408883 นาย  นนัทวฒัน์   พุ่มสุข กฟต.1 เพชรบุรี

21817 507515 00407914 นาย  ธนิก   หาญโยธิน กฟต.1 เพชรบุรี

21818 507517 00408897 นาย  ทวีศกัดิ   ไวเจริญกุล กฟต.1 เพชรบุรี

21819 507518 00417125 น.ส.  อญัชลี   นาคดีลว้น กฟต.1 เพชรบุรี

21820 507519 00407982 นาย  พงศกร   เปลียนโพธิ กฟต.1 เพชรบุรี

21821 507520 00407605 นาย  สิทธิศกัดิ   ฮะบุญมี กฟก.3 นครปฐม

21822 507521 00411347 น.ส.  ยพุาณี   สงัหร่าย กฟต.1 เพชรบุรี

21823 507522 00412084 นาย  อธิรุจน์   เจริญจิตร กฟต.1 เพชรบุรี

21824 507523 00431155 น.ส.  เรืองศิริ   ทองชาติ กฟต.1 เพชรบุรี

21825 507524 00410050 นาย  เชาวลิต   บุญเรือง กฟต.1 เพชรบุรี
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21826 507525 00408447 น.ส.  สุภารัตน์   เพชรนาจกัร กฟต.1 เพชรบุรี

21827 507526 00411979 นาย  จิตธาดา   รัตนกูล กฟต.1 เพชรบุรี

21828 507527 00416797 นาย  ฐากฤต   ฤทธิรุตม์ กฟต.1 เพชรบุรี

21829 507528 00422990 นาย  เมธี   วงศส์ว่าง กฟต.1 เพชรบุรี

21830 507529 00410800 นาย  ภานุวฒัน์   โพธิอุ่น กฟต.1 เพชรบุรี

21831 507530 00412270 นาย  ภุชงค ์  รุ่งเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

21832 507531 00408938 น.ส.  ศศิภรณ์   กลินจตัุรัส กฟต.1 เพชรบุรี

21833 507532 00412002 นาย  ทศม   อริยาภรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

21834 507533 00431264 น.ส.  นวพร   ภู่สมบูรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

21835 507534 00417939 นาย  วชัระ   กลินสุคนธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

21836 507535 00413662 น.ส.  พิมพป์ระไพ   มีอิม กฟต.1 เพชรบุรี

21837 507536 00413276 นาย  พชัรพล   นิลคูหา กฟต.1 เพชรบุรี

21838 507537 00409102 นาย  นิรุตติ   ชะโลธร กฟต.1 เพชรบุรี

21839 507538 00409316 นาย  ปิติ   บรรดาศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

21840 507539 00408988 น.ส.  วานิสสา   อยูเ่ยน็ กฟต.1 เพชรบุรี

21841 507541 00410587 นาย  กิตติภูมิ   บุตรมณี กฟต.1 เพชรบุรี

21842 507542 00408792 นาย  ยศวิน   ไทยประดิษฐ์ กฟต.1 เพชรบุรี

21843 507543 00410078 นาย  ณฐัวฒิุ   แกว้มา กฟก.1 อยธุยา

21844 507544 00415387 นาย  ทรงพล   สารีเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

21845 507546 00410814 นาย  จกัรกฤษณ์   พรมเมฆ กฟต.1 เพชรบุรี

21846 507547 00411765 นาย  ณฐัวฒิุ   ศศิธร กฟต.1 เพชรบุรี

21847 507548 00407019 นาย  วรศกัดิ   รูปทอง กฟต.1 เพชรบุรี

21848 507550 00412620 นาย  นภวตั   จงไกรจกัร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21849 507551 00412775 นาง  จุฑามาศ   มณัฑาลยั กฟน.1 เชียงใหม่

21850 507552 00410369 น.ส.  กนัยารัตน์   ปราบปราม กฟน.2 พิษณุโลก
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21851 507553 00414072 นาย  ณฐัวฒิุ   ศรีวิลยั กฟน.1 เชียงใหม่

21852 507554 00419890 น.ส.  ภคัภร   กรุงไกรจกัร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21853 507555 00409598 น.ส.  ปิยะพร   สินธุตนั กฟน.1 เชียงใหม่

21854 507556 00412234 นาง  มุกริน   กมลจิตรุ่งเรือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21855 507557 00419654 นาย  สุริยา   ฟ้องเสียง กฟน.2 พิษณุโลก

21856 507559 00412884 น.ส.  ชาลิณี   สินนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

21857 507560 00413862 นาย  วริทธินนัท ์  พรหมเกษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21858 507561 00417511 น.ส.  อิงกาญจน์   แกว้ปลงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

21859 507562 00412498 นาย  จาํนงค ์  วิสาพล กฟก.1 อยธุยา

21860 507563 00414731 นาย  รัชชานนท ์  บุสษา กฟก.1 อยธุยา

21861 507564 00409920 นาย  พิทกัษ ์  เลิศวณิชยว์ฒันา กฟต.3 ยะลา

21862 507565 00413399 นาย  วิรชชั   ไชยลาภ กฟต.3 ยะลา

21863 507566 00411379 น.ส.  รัชดา   สงัสกุล กฟต.3 ยะลา

21864 507567 00423005 นาย  พชัรพงศ ์  กลินจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

21865 507568 00413658 พ.อ.ต.  เศกสรรค ์  พิชิตการคา้ กฟต.3 ยะลา

21866 507569 00422663 นาย  จกัรชยั   บุญริว กฟก.1 อยธุยา

21867 507570 00410973 นาย  ทศพล   เงินทอง กฟก.1 อยธุยา

21868 507572 00413321 น.ส.  ศิรประภา   รุจิญาติ กฟก.1 อยธุยา

21869 507573 00434753 นาย  สุทธิพงษ ์  มาแตม้ กฟก.2 ชลบุรี

21870 507574 00411292 น.ส.  นิรชร   นิมเจริญสุข กฟก.2 ชลบุรี

21871 507575 00412307 นาง  สุธาทิพย ์  กาษรสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

21872 507576 00411038 นาย  พนสั   ยนืนาน กฟฉ.1 อุดรธานี

21873 507577 00409093 นาย  พรเฉลิม   ลามูลเทียร กฟฉ.1 อุดรธานี

21874 507578 00411692 นาย  นพดล   แสงสิทธิ กฟก.1 อยธุยา

21875 507579 00421380 น.ส.  กชกร   โพธิทอง กฟฉ.1 อุดรธานี
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21876 507580 00408283 นาย  พงศกรณ์   เลก็เฟืองฟู สาํนกังานใหญ่

21877 507582 00408374 น.ส.  วรินทร   กสิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

21878 507583 00411060 นาย  อคัรชยั   แห้วเพช็ร สาํนกังานใหญ่

21879 507585 00411288 น.ส.  ระพีพรรณ   กลดัสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

21880 507586 00413149 นาย  อิทธินนัท ์  จนัทร์มนตรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21881 507587 00425334 นาย  วีระ   รัตนพนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

21882 507588 00434599 นาย  กฤษฎา   การะเกต กฟน.3 ลพบุรี

21883 507589 00413630 น.ส.  ปิยะนุช   เพช็รรุ่ง กฟน.3 ลพบุรี

21884 507590 00409552 น.ส.  ศลิษา   เพชรสมัฤทธิ กฟน.3 ลพบุรี

21885 507591 00410478 น.ส.  สุริสา   ชยัภูมิ กฟน.3 ลพบุรี

21886 507592 00416642 น.ส.  ลิตาภรณ์   ศรีโสดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21887 507593 00410600 นาย  ศกัดิสิทธิ   เอียมสะอาด กฟก.3 นครปฐม

21888 507594 00412616 น.ส.  วนัวิสา   จนัทร์แกว้ กฟก.3 นครปฐม

21889 507595 00410955 นาย  รัชชานนท ์  เสมจิตร กฟก.3 นครปฐม

21890 507596 00421699 นาย  ณฐัวฒิุ   วงศด์ว้ง สาํนกังานใหญ่

21891 507597 00408065 น.ส.  พรศิริ   วงศสุ์วรรณ สาํนกังานใหญ่

21892 507599 00411410 นาย  อศัวิน   ทรงศิริทตัต์ สาํนกังานใหญ่

21893 507600 00409657 น.ส.  ณญาดา   รุธิรโก สาํนกังานใหญ่

21894 507601 00410591 น.ส.  อาภาภรณ์   เพง็สาทร สาํนกังานใหญ่

21895 507602 00408306 นาง  สาวิณี   ภู่ภูสิทธิ สาํนกังานใหญ่

21896 507603 00408142 น.ส.  พรทิพา   ชีวาเกียรติยงิยง สาํนกังานใหญ่

21897 507604 00409502 น.ส.  ภควรรณ   สุพฒันกลุ สาํนกังานใหญ่

21898 507605 00422968 นาย  ภานุวฒัน์   แสนหาญ สาํนกังานใหญ่

21899 507606 00408051 น.ส.  กชกานต ์  ถวิลวิทยานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21900 507607 00411397 นาย  ปราชญา   ชนะสงคราม สาํนกังานใหญ่
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21901 507608 00420043 น.ส.  ทดัดาว   นึกแจง้ สาํนกังานใหญ่

21902 507609 00414159 น.ส.  ธญัญาภรณ์   วิเศษแกว้ สาํนกังานใหญ่

21903 507610 00414327 นาย  กิตติพงศ ์  พรมเขต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21904 507611 00412907 นาย  ธนพนัธ์   สุขบติั กฟต.1 เพชรบุรี

21905 507612 00418062 นาย  สุธี   ศรีเพช็ร กฟก.3 นครปฐม

21906 507613 00416088 น.ส.  มนธีรา   มะลาศรี กฟก.1 อยธุยา

21907 507615 00413644 นาย  เกียรติศกัดิ   ดมดอก กฟน.1 เชียงใหม่

21908 507618 00431032 นาย  ทวีวชิ   อินทุวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21909 507619 00410832 นาย  ศุภชยั   ไตรมิตรภาพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21910 507620 00413971 นาย  จิรวฒัน์   พฤกษะวนั สาํนกังานใหญ่

21911 507621 00411456 นาง  อมัพวรรณ   กาญจนปาน สาํนกังานใหญ่

21912 507622 00409639 นาย  นรุตม ์  อุดมชยับรรเจิด สาํนกังานใหญ่

21913 507623 00409384 นาย  วิวฒัน์   ทองสุข กฟน.3 ลพบุรี

21914 507624 00412589 นาย  ปานะนนท ์  สาลีเวียง สาํนกังานใหญ่

21915 507625 00414290 นาย  ปิยะวชั   รัตนวิชยั กฟน.3 ลพบุรี

21916 507626 00411951 น.ส.  จุติพร   ยนืนาน กฟฉ.3 นครราชสีมา

21917 507627 00413521 น.ส.  เดรญา   มีบาํรุง กฟต.3 ยะลา

21918 507628 00420893 นาย  กิตติภณ   สุขกวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21919 507630 00424110 นาย  กิตตินนัท ์  พนัธ์ุชา้ง กฟน.3 ลพบุรี

21920 507631 00410569 นาย  พชัรพล   กาวิน สาํนกังานใหญ่

21921 507632 00414654 นาย  สถาพร   สดงาม กฟก.1 อยธุยา

21922 507633 00414131 นาย  วฒันพงษ ์  แสงภารา กฟก.2 ชลบุรี

21923 507634 00414640 น.ส.  เบญจมาศ   มีเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21924 507635 00424497 นาย  พรชยั   เทือแดง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21925 507636 00410878 น.ส.  นิการัตน์   วาทีนุกิจ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

21926 507638 00423223 นาย  ฉตัรชยั   จงรงักลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

21927 507639 00429306 นาย  ชนะภยั   สิริทิพากุล สาํนกังานใหญ่

21928 507640 00424142 น.ส.  วรรณิภา   แกว้ศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21929 507641 00414404 น.ส.  ขวญัดาว   วิเศษชาติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

21930 507642 00425352 นาย  อคัรพงษ ์  ลีทหาร กฟฉ.1 อุดรธานี

21931 507644 00413412 น.ส.  ฐิติพร   วิบูลยว์ฒัน์ สาํนกังานใหญ่

21932 507645 00429106 นาย  ชชัพล   ปิตรชาต สาํนกังานใหญ่

21933 507646 00424033 นาย  เกรียงไกร   ขนุอินทร์ กฟต.3 ยะลา

21934 507647 00419995 นาย  กฤต   โชติบณั กฟต.3 ยะลา

21935 507648 00413058 นาย  ธีระพงษ ์  เอียมระหง สาํนกังานใหญ่

21936 507649 00413026 น.ส.  ธญัญพทัธ์   ฉตัรชยัมงคล สาํนกังานใหญ่

21937 507650 00416256 นาย  ณฐัศกัดิ   วงษอุ์ดม สาํนกังานใหญ่

21938 507651 00416729 นาย  อดิศร   อุดมเวช กฟฉ.3 นครราชสีมา

21939 507652 00412911 น.ส.  จิรัชยา   แสงวงศ์ สาํนกังานใหญ่

21940 507653 00415400 นาย  ฐนกร   ด่านผาสุกกุล สาํนกังานใหญ่

21941 507654 00413721 น.ส.  จารุวรรณ   สุขทอง สาํนกังานใหญ่

21942 507655 00416383 นาย  ปัญจพล   ลาภเจริญ สาํนกังานใหญ่

21943 507656 00413767 น.ส.  แคทรียา   ปานบวัคลี สาํนกังานใหญ่

21944 507657 00419963 น.ส.  ญาณิศา   เจนเจริญวงศ์ สาํนกังานใหญ่

21945 507658 00406340 น.ส.  วิชญาภรณ์   พูลทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

21946 507660 00424429 น.ส.  ปริยากร   เวชกรณ์ กฟน.2 พิษณุโลก

21947 507661 00420102 นาย  สิทธิโชค   ชีสงัวร สาํนกังานใหญ่

21948 507662 00420625 นาย  เกริกเกียรติ   คงอิม สาํนกังานใหญ่

21949 507663 00414068 นาย  ภาณุเดช   สามคัคี สาํนกังานใหญ่

21950 507664 00415723 น.ส.  ศศิวิมล   ถาวรมงคล สาํนกังานใหญ่
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21951 507666 00426435 นาย  วิภู   ม่วงแพรสี สาํนกังานใหญ่

21952 507668 00416042 น.ส.  สุทธิดา   แจง้ไพร กฟฉ.1 อุดรธานี

21953 507669 00427609 น.ส.  มุกดา   อุทยักรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21954 507670 00417743 น.ส.  มณฑกาญจน์   อศัวินะกุล กฟก.3 นครปฐม

21955 507671 00425166 น.ส.  เพชรรัตน์   จนัทร์เพญ็ กฟก.3 นครปฐม

21956 507672 00415046 นาย  วีรสิทธิ   จนัทร์คาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21957 507673 00419195 นาย  วรเมธ   ปันวารี กฟน.1 เชียงใหม่

21958 507674 00413735 น.ส.  ลกัษณาลี   จนัมุกดา สาํนกังานใหญ่

21959 507676 00426653 นาย  กฤตพล   นบนอบ สาํนกังานใหญ่

21960 507681 00427504 นาย  กิตติธชั   กองจินดา กฟก.2 ชลบุรี

21961 507682 00415155 นาย  ชาญชยั   ศรีษะเกตุ กฟก.3 นครปฐม

21962 507683 00413985 นาย  ณฐัวฒิุ   สุรารักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

21963 507684 00416315 นาย  ณฐัดนยั   พูลสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

21964 507685 00415250 นาย  ธนทตั   วดัสิงห์ กฟก.3 นครปฐม

21965 507686 00429324 นาย  ธนธร   บรรเทิง กฟก.1 อยธุยา

21966 507688 00412939 นาย  ธีรภทัร   จอกนอ้ย กฟก.1 อยธุยา

21967 507689 00413012 นาย  ธีรวฒิุ   คา้ผล กฟก.3 นครปฐม

21968 507690 00429310 นาย  ภูมิรว ี  นาคใหม่ กฟก.2 ชลบุรี

21969 507692 00415141 นาย  ศุภกร   ศรีสุยงิ กฟก.2 ชลบุรี

21970 507693 00425411 นาย  สรวศิ   ฉายยางโทน กฟก.2 ชลบุรี

21971 507694 00414577 นาย  อดิศกัดิ   สวนมะลิ กฟก.2 ชลบุรี

21972 507695 00415169 นาย  อนุชิต   เชิดชูสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

21973 507696 00412993 นาย  กลุเดช   รัญเสวะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21974 507697 00413858 นาย  ชยัวฒัน์   คลา้ยพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

21975 507698 00415264 นาย  ณฐัพงษ ์  คงเปียม กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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21976 507699 00415355 นาย  ธนกฤต   จิตรตรง กฟต.3 ยะลา

21977 507700 00415319 นาย  ธนชั   กลินจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21978 507701 00413880 นาย  นิรันดร์   เพง็รักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21979 507702 00415246 นาย  พฒันะ   พุ่มนาค กฟต.1 เพชรบุรี

21980 507703 00414509 นาย  รุสลี   ยโีกบ กฟต.3 ยะลา

21981 507704 00413808 นาย  วงศธร   แตม้แช่ม กฟต.3 ยะลา

21982 507705 00412870 นาย  วรัชญ ์  รัตนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21983 507706 00414563 นาย  วฒิุชาติ   เหมพลชม กฟต.1 เพชรบุรี

21984 507707 00412898 นาย  ศิวกร   พละพลึง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21985 507708 00421071 นาย  สุทธิภทัร   ตรีไตรลกัษณะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21986 507709 00415278 นาย  อนุกูล   ญาตินุกูล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21987 507710 00423528 นาย  อภิโชค   ภู่นุชสาริกา กฟต.1 เพชรบุรี

21988 507711 00413967 นาย  จีรวฒัน์   ปุกคะ กฟน.1 เชียงใหม่

21989 507712 00411751 นาย  ชยัธวชั   ขวดพุดซา กฟน.3 ลพบุรี

21990 507715 00415187 นาย  ธีรศกัดิ   เพช็รภาค กฟน.2 พิษณุโลก

21991 507716 00411842 นาย  นนัทวฒัน์   สิทธิปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

21992 507717 00435131 นาย  ปรินทร   สิงห์คาํ กฟน.2 พิษณุโลก

21993 507718 00412139 นาย  ภทัรพล   เอมหฤทยั กฟน.1 เชียงใหม่

21994 507720 00412957 นาย  สุรพนัธ์   ศรีสาํปทวน กฟน.3 ลพบุรี

21995 507721 00412925 นาย  ณฐัพงษ ์  ไพบูลย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

21996 507722 00415969 นาย  พิชาภพ   ศรีสะอาด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

21997 507723 00422190 นาย  ภาสกร   วงษแ์กว้ กฟก.2 ชลบุรี

21998 507724 00411806 นาย  วิศรุต   ภู่กฤษณา กฟฉ.3 นครราชสีมา

21999 507725 00413844 นาย  รัตนพล   บุง้ทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

22000 507726 00415173 นาย  วฤธ   ไชยศรีรินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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22001 507727 00413894 นาย  ศตวรรษ   สุขสาํราญ กฟฉ.1 อุดรธานี

22002 507728 00411810 นาย  ศุภณฐั   ปูคะภาค กฟฉ.1 อุดรธานี

22003 507729 00413812 นาย  อธิป   ระดมสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22004 507730 00427009 นาย  เอนกพงค ์  แสนระวงั กฟก.3 นครปฐม

22005 507731 00418385 นาย  กฤษดากร   ใจเทียง กฟก.2 ชลบุรี

22006 507732 00418353 นาย  ฆนคม   วฒันา กฟน.2 พิษณุโลก

22007 507733 00423487 นาย  กีรติพทัธ์   สวา่งศรีสมบติั สาํนกังานใหญ่

22008 507734 00438284 นาย  จิรพนธ์   ปัญญาหาญ กฟต.1 เพชรบุรี

22009 507735 00415305 นาย  ชนสิษฎ ์  สงัขไ์พโรจน์ กฟก.2 ชลบุรี

22010 507736 00414054 นาย  ณฐัพร   ผลาเหิม กฟฉ.1 อุดรธานี

22011 507737 00415296 นาย  ณฐัวตัร   นามแป้น กฟก.3 นครปฐม

22012 507738 00417157 นาย  ดนุเดช   วมิาละ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22013 507739 00425843 นาย  ตนุภทัร   แก่นพรมมา กฟก.2 ชลบุรี

22014 507740 00419068 นาย  ธนกฤต   นิลจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22015 507741 00425807 นาย  ธีระพงษ ์  สิทธิตาคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

22016 507743 00430931 นาย  นนทธ์นารัชต ์  นนทะภา กฟฉ.3 นครราชสีมา

22017 507744 00428455 นาย  นราทร   คลงัมนตรี กฟน.2 พิษณุโลก

22018 507745 00423532 นาย  ปฏิพล   นาคพวง กฟต.1 เพชรบุรี

22019 507746 00423441 นาย  ปธานิน   ป.สตัยารักษ์ กฟก.3 นครปฐม

22020 507747 00425857 นาย  ปภาวิน   จาํปา กฟน.1 เชียงใหม่

22021 507750 00413094 นาย  ปัณณทตั   ขาํท่ามอญ กฟก.3 นครปฐม

22022 507751 00428041 นาย  พลพล   เกตุแกว้ กฟต.3 ยะลา

22023 507752 00430868 นาย  พลากร   ดิษฐ์เจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22024 507753 00418935 นาย  พีรณฐั   บูรณารมย์ กฟต.1 เพชรบุรี

22025 507754 00421099 นาย  ภราดร   มีโพธิสม กฟน.3 ลพบุรี
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22026 507755 00423455 นาย  ภทัร์ดนยั   วงคส์วสัดิ กฟน.2 พิษณุโลก

22027 507756 00412943 นาย  ภานุพงศ ์  จนัทร์หอม กฟต.3 ยะลา

22028 507757 00433325 นาย  ภูวดล   ภูจกังาม สาํนกังานใหญ่

22029 507760 00423150 นาย  รวิพล    ซือสตัย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22030 507761 00423473 นาย  วรพล   ชูกลีบ กฟก.3 นครปฐม

22031 507762 00430377 นาย  วาทการ   เงินอ่อน กฟต.3 ยะลา

22032 507763 00426017 นาย  วิฑูรย ์  ทานวิโรจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22033 507765 00415464 นาย  ศกัดิธชั   รักษายศ กฟต.3 ยะลา

22034 507766 00415391 นาย  ศุภกิจ   ดวงจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

22035 507769 00432092 นาย  สิรภพ   สระสงครามภู กฟก.1 อยธุยา

22036 507770 00419377 นาย  สิรภพ   โสภาวตานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

22037 507771 00426417 นาย  สุรเชษฐ์   ปาละกะวงศ ์ณ อยธุยา กฟก.3 นครปฐม

22038 507772 00413876 นาย  สุรวศิ   ศรีวิลยั กฟก.3 นครปฐม

22039 507773 00428782 นาย  อชิดพล   อศัราพิเชฐรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

22040 507774 00433593 นาย  อดุลยว์ฒัน์   พนัธ์มี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22041 507775 00415791 นาย  อภิสิทธิ   แนมพลกรัง กฟฉ.1 อุดรธานี

22042 507776 00432383 นาย  อคัรวีร์   โฉมศรี กฟก.1 อยธุยา

22043 507777 00413999 นาย  อิทธิพล   ขวญัชุม กฟก.3 นครปฐม

22044 507778 00425839 นาย  อินทชั   อินทพรม กฟต.1 เพชรบุรี

22045 507779 00414531 น.ส.  อยัย ์  ตนัรัตนกุล กฟน.1 เชียงใหม่

22046 507780 00414604 นาง  ณฐันนัท ์  เชียวชาญชยั สาํนกังานใหญ่

22047 507781 00414345 นาย  วรสนัต ์  เฮงเทียนศรี สาํนกังานใหญ่

22048 507782 00417775 นาย  กอ้งภพ   เทศะแพทย์ สาํนกังานใหญ่

22049 507784 00420966 น.ส.  พกัตร์ชนก   แหเลิศตระกูล สาํนกังานใหญ่

22050 507785 00357161 นาย  ณฐัภทัร   แจ่มผล สาํนกังานใหญ่
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22051 507786 00415428 น.ส.  สุดารัตน์   บุญจดั สาํนกังานใหญ่

22052 507787 00414886 น.ส.  ศศิวิมล   เลาหะวนิช สาํนกังานใหญ่

22053 507789 00423091 นาย  กษิพงศ ์  จนัทร์เพช็ร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22054 507790 00419381 นาย  ชนกนัต ์  รจิตานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22055 507791 00435763 นาย  ฉตัรบดินทร์   เฉียบแหลม กฟฉ.1 อุดรธานี

22056 507792 00420952 นาย  ไชยยา   พิทกัษโ์ยธา กฟฉ.1 อุดรธานี

22057 507794 00429665 นาย  อิสรา   นนับุญมา กฟฉ.1 อุดรธานี

22058 507795 00416901 น.ส.  ตติยา   ผนิประดบั กฟต.3 ยะลา

22059 507797 00423314 นาย  นพพล   ดอนแก กฟฉ.1 อุดรธานี

22060 507798 00418317 น.ส.  นิธิกานต ์  คาํทรงศรี กฟต.3 ยะลา

22061 507799 00417139 นาย  อคัรชยั   ตาถา กฟน.1 เชียงใหม่

22062 507800 00416129 นาย  อุดมพร   นิลผาย กฟฉ.1 อุดรธานี

22063 507801 00436478 นาย  กรณ์เทพ   ยอดกลาง กฟฉ.1 อุดรธานี

22064 507802 00419127 นาย  ณฐักานต ์  นนัทย์อง กฟน.1 เชียงใหม่

22065 507804 00420916 นาย  ศิวกร   สุจริตรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

22066 507806 00418462 นาย  วชัรวิชญ ์  ประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

22067 507807 00420011 นาย  สุทธิเกียรติ   พรมโน กฟน.1 เชียงใหม่

22068 507808 00420584 น.ส.  ชญัญานุช   กาํแพงงาม กฟน.3 ลพบุรี

22069 507809 00420089 นาย  อุสมนั   เจะ๊เมาะ กฟต.3 ยะลา

22070 507810 00418294 นาย  ศุภกาญจน์   จนัทร์ทอง กฟต.3 ยะลา

22071 507811 00418612 นาย  จิราย ุ  บุญขนัธ์ กฟต.3 ยะลา

22072 507812 00415769 น.ส.  อนนัตยาพร   ชูนุย้ กฟต.3 ยะลา

22073 507813 00419313 นาย  กฤษฏา   จนัทราทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22074 507814 00419977 นาย  ณฐัวฒิุ   เบญจวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

22075 507815 00435909 นาย  อติชา   บุญสุวรรณ กฟต.3 ยะลา
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22076 507816 00433943 นาย  ภูชิต   คทาวธุพูนพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

22077 507817 00421576 นาย  ชานนท ์  แสงจนัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

22078 507818 00420843 นาย  ธีรชาติ   สุนทรเสถียร กฟน.1 เชียงใหม่

22079 507819 00430254 นาย  นิรัฐติกร   ธรรมชาติ กฟต.3 ยะลา

22080 507820 00418921 นาย  วชัร   นาํภา กฟน.1 เชียงใหม่

22081 507821 00432688 นาย  กมลชยั   แกว้ทอน กฟต.3 ยะลา

22082 507822 00441916 นาย  ปัญญาวธุ   พูลอุดม กฟน.1 เชียงใหม่

22083 507824 00426617 นาย  วฒิุพนธ์   เหมือนพะวงศ์ กฟต.3 ยะลา

22084 507825 00419254 นาย  สุรเชษฐ์   เขด็ขาม กฟน.1 เชียงใหม่

22085 507826 00419868 นาย  ฐิติวฒัน์   ปันผาง กฟน.1 เชียงใหม่

22086 507827 00419981 นาย  ภูกิจ   ศรีคาํขติั กฟน.1 เชียงใหม่

22087 507828 00425398 น.ส.  นรารัตน์   จนัทร์ปาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22088 507829 00424310 นาย  โกสินทร์   หรีมหลี กฟต.3 ยะลา

22089 507830 00425489 นาย  ธีระพงษ ์  ปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

22090 507831 00425366 นาย  สุริยา   ตานงั กฟน.1 เชียงใหม่

22091 507832 00428396 นาย  วทญั ู   วงศค์าํอินทร์ กฟต.3 ยะลา

22092 507833 00423196 นาย  อมรเทพ   ธิดี กฟน.1 เชียงใหม่

22093 507834 00434317 นาย  ธวชัชยั   เมืองมูล กฟน.1 เชียงใหม่

22094 507835 00425134 น.ส.  จิดารัตน์   แสงขจร กฟต.3 ยะลา

22095 507836 00417434 น.ส.  วรัญญา   อนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22096 507837 00424883 นาย  เจตรินทร์   มุงเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

22097 507838 00422259 นาย  นคเรศ   ทาคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

22098 507839 00425948 นาย  กมล   รัตนโชติ กฟน.1 เชียงใหม่

22099 507840 00420461 นาย  อรรถพล   สละบวัเลย กฟน.1 เชียงใหม่

22100 507841 00421471 นาย  กฤษณะ   ปัญญาวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่
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22101 507842 00419777 นาย  ธนาธิป   พุ่มไทรทอง กฟน.1 เชียงใหม่

22102 507843 00422231 นาย  ธนอรรถย ์  กลุฉวีพฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

22103 507844 00424956 นาย  สุขสนัต ์  สิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

22104 507845 00418862 นาย  ธีรศกัดิ   สมเคราะห์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22105 507846 00417189 นาย  ณฐักฤตย ์  ศรีหะบุตร์ กฟน.3 ลพบุรี

22106 507847 00419004 นาย  จตุพงษ ์  สีสายทอง กฟน.1 เชียงใหม่

22107 507849 00425570 นาย  พงศณ์ภทัร   ระวงัการณ์ กฟน.3 ลพบุรี

22108 507850 00419636 นาย  จิตติพงศ ์  ดอนเลย กฟน.1 เชียงใหม่

22109 507851 00429974 นาย  ภูวนาถ   ขนัธุปัทม์ กฟน.3 ลพบุรี

22110 507852 00418999 นาย  เอกนรินทร์   สจัจารักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22111 507853 00427409 นาย  กฤษดา   อาการส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22112 507854 00417866 นาย  สกลณฐั   สุขจะ กฟก.2 ชลบุรี

22113 507855 00442144 นาย  ธนพล   พริบไหว กฟน.1 เชียงใหม่

22114 507856 00425293 นาย  พลากร   จนัทวี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22115 507857 00417525 นาย  ศุภวชิญ ์  กงมะณี กฟก.2 ชลบุรี

22116 507859 00417898 นาย  ทรงพล   ยนิดีสุข กฟก.2 ชลบุรี

22117 507860 00420257 นาย  วริทธิ   นิลสงัคหะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22118 507861 00436214 น.ส.  บุญธิดา   วิวฒัน์สินอุดม กฟก.2 ชลบุรี

22119 507862 00423241 นาย  ธฤต   เปานิล กฟก.2 ชลบุรี

22120 507863 00431305 นาย  ธีรนยั   บวัรอด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22121 507864 00425443 น.ส.  นิศากร   เปรืองปราชญ์ กฟก.2 ชลบุรี

22122 507865 00417452 น.ส.  ณิชากร   บุญเรือง กฟก.2 ชลบุรี

22123 507867 00417266 นาย  สิรวชิญ ์  ตรีสุวรรณกุล กฟก.2 ชลบุรี

22124 507869 00423100 นาย  จิรพชัร์   แกว้ดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22125 507870 00421603 นาย  ตนัติกร   กลัยาณมิตร กฟก.2 ชลบุรี
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22126 507871 00427368 นาย  ธนากร   พนัธุสิน กฟก.2 ชลบุรี

22127 507872 00426021 นาย  วีระเชษฐ   ทฬัหะวาสน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22128 507873 00435309 นาย  กิตติ   สุริยะ กฟน.1 เชียงใหม่

22129 507874 00424524 นาย  อคัรพงศ ์  สิทธิยศ กฟน.1 เชียงใหม่

22130 507875 00422027 นาย  วรากร   ประชุมรัศมี กฟน.1 เชียงใหม่

22131 507877 00422045 นาย  กิติศกัดิ     ปันครอง กฟน.1 เชียงใหม่

22132 507878 00419113 นาย  ชยัวฒัน์   เทศทนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22133 507879 00422863 น.ส.  ชลีญา   เคนสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

22134 507880 00426699 นาย  เจษฎา   เลอยศขจาย กฟน.1 เชียงใหม่

22135 507881 00427831 นาย  ธนพฒัน์   มาลยักรอง กฟฉ.1 อุดรธานี

22136 507882 00418753 นาย  ดุสิต   มหิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

22137 507883 00424774 นาย  เจษฎา   สุภามณี กฟน.1 เชียงใหม่

22138 507884 00420948 นาย  รัชพงษ ์  เทวะปรมาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

22139 507885 00420166 นาย  ศตวรรษ   นอ้ยเรือนคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

22140 507886 00427059 นาย  พิสิฐ   นามบุปผา กฟฉ.1 อุดรธานี

22141 507887 00422077 นาย  ยทุธนา   ปรีชายทุธ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22142 507888 00422172 นาย  นฤสรธ์   นอ้ยนารถ กฟฉ.1 อุดรธานี

22143 507890 00424592 นาย  วชัระ   อินกลาง กฟฉ.1 อุดรธานี

22144 507891 00419395 นาย  ฤกษช์ยั   ถิรจิตตานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

22145 507892 00421976 นาย  ภูมิพฒัน์   บุญสุข กฟก.2 ชลบุรี

22146 507893 00419490 นาย  จิรัฐิติ   วีระชวนะศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

22147 507895 00424483 นาย  อานิก   แน่นหนา กฟก.2 ชลบุรี

22148 507898 00423746 น.ส.  จุไร   ถาวร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22149 507899 00427940 นาย  ธนิน   ชืนบาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22150 507901 00420534 นาย  นพรัตน์   วฒันกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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22151 507902 00422227 นาย  ตฤณ   คงธรรม กฟก.2 ชลบุรี

22152 507903 00429679 นาย  บุรัสกร   อินพะเนา กฟก.2 ชลบุรี

22153 507906 00423019 นาย  พชัรากร   บรรจง กฟก.2 ชลบุรี

22154 507907 00421562 นาย  อคัรวินท ์  ห่วงแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

22155 507909 00424188 นาย  พุฒิกร   คงเมือง กฟก.2 ชลบุรี

22156 507910 00423087 น.ส.  นิรมล   มหบัผลา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22157 507911 00418985 นาย  รณชยั   เทอดกิติวรางค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22158 507912 00415191 นาย  ณฐัวตัร   วฒิุสนัติกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22159 507913 00418149 นาย  ธีรพงษ ์  แสงสี กฟฉ.1 อุดรธานี

22160 507914 00429015 นาย  ชยัพร   มูลนา กฟฉ.1 อุดรธานี

22161 507915 00416551 น.ส.  ศุภกาญจน์   อุตะปะละ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22162 507916 00421776 วา่ที ร.ต.  สหรัฐ   สายปัญญา กฟฉ.1 อุดรธานี

22163 507917 00431505 นาย  จิระพงษ ์  อิงคป์ระเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

22164 507919 00424710 นาย  กฤษฎา   ศรีคาํมา กฟฉ.1 อุดรธานี

22165 507920 00424083 นาย  สุธรรม   จนัทะผา กฟฉ.1 อุดรธานี

22166 507921 00423255 นาย  ชุติพนธ์   บุญนิธี กฟก.2 ชลบุรี

22167 507922 00422281 น.ส.  พชรพร   ไมตรีจิตต์ กฟก.2 ชลบุรี

22168 507923 00427372 นาย  สุจินดา   แกว้คาํ กฟก.2 ชลบุรี

22169 507924 00425748 นาย  ธนาวชั   ศรีเทพอุบล กฟฉ.1 อุดรธานี

22170 507925 00424247 นาย  อดิศกัดิ   เกิดทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

22171 507926 00419090 น.ส.  รัชฏาภรณ์   มาฆะสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

22172 507927 00429188 นาย  นที   วชิยัวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22173 507928 00426249 น.ส.  จนัทร์กานต ์  ทองสิงห์คลี กฟก.2 ชลบุรี

22174 507929 00422245 น.ส.  แคทรียา   ร้อยศรี กฟก.2 ชลบุรี

22175 507930 00417957 นาย  วชิระ   จนัทร์ฤาชยั กฟฉ.1 อุดรธานี
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22176 507931 00425011 น.ส.  เพญ็ผกา   เริงกมล กฟน.3 ลพบุรี

22177 507932 00424233 นาย  ศุภพล   ทาบึงการ กฟน.3 ลพบุรี

22178 507934 00417107 นาย  ปิยะพงษ ์  จนัทร์ชม กฟน.3 ลพบุรี

22179 507935 00421003 นาย  มณฑล   เหลืองวิไลย์ กฟน.3 ลพบุรี

22180 507936 00422613 นาย  อภิวฒัน์   วิรัชมงคลชยั กฟน.3 ลพบุรี

22181 507937 00420134 น.ส.  นงลกัษณ์   ศรีรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

22182 507939 00419927 นาย  จกัร์พนัธ์ุ   เกตุพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

22183 507940 00417925 น.ส.  สุมลมาลย ์  สกลุเชือ กฟก.2 ชลบุรี

22184 507941 00419177 นาย  เทิดศกัดิ   สายดาํ กฟก.2 ชลบุรี

22185 507942 00418121 น.ส.  นนัทชัพร   เชือมกลาง กฟฉ.1 อุดรธานี

22186 507943 00418258 นาย  แทนเทพ   อนุกูล กฟก.2 ชลบุรี

22187 507944 00418662 น.ส.  รุจิรา   กมุภะ กฟก.2 ชลบุรี

22188 507945 00418480 นาย  ชยัภทัร   สาวิสา กฟฉ.1 อุดรธานี

22189 507946 00421403 นาย  ถกลเกียรติ   ไชยชะอุ่ม กฟฉ.1 อุดรธานี

22190 507947 00421394 นาย  ลาํธาร   สุวรรณฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

22191 507948 00422104 น.ส.  นิภาพรรณ   บุญฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

22192 507949 00418058 น.ส.  ดวงกมล   บุญทวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

22193 507950 00426253 น.ส.  อญัชิษฐา   เพียรธรรม กฟก.2 ชลบุรี

22194 507951 00423700 น.ส.  วนชัพร   เทอดเกียรติกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

22195 507952 00418167 น.ส.  ภาวิณี   จนัทร์วิเศษ กฟก.2 ชลบุรี

22196 507953 00419159 นาย  กิตติพงษ ์  เกษตระชนม์ กฟก.2 ชลบุรี

22197 507954 00419404 น.ส.  ทิฆมัพร   เหลืองยงิยงค์ กฟก.2 ชลบุรี

22198 507955 00417539 น.ส.  อนุรัตน์   ตุลาใคร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22199 507956 00423364 นาย  ปิยะพงศ ์  พลสุโพธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

22200 507957 00419018 น.ส.  จนัทกานต ์  กฤตยโสภณ กฟก.3 นครปฐม
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22201 507958 00419472 นาย  อรรถพล   จนัทร์ทอง กฟก.3 นครปฐม

22202 507959 00419240 นาย  บุญพิทกัษ ์  แจ่มเหมือน กฟก.3 นครปฐม

22203 507960 00426053 นาย  สิทธิโชค   แซ่ลี กฟก.3 นครปฐม

22204 507961 00420984 นาย  วศิน   ธรรมนาวรรณ กฟก.3 นครปฐม

22205 507962 00417707 นาย  ณฐัวฒิุ   วงศอ์กัษร กฟก.3 นครปฐม

22206 507963 00421930 นาย  สุเมธ   คงสมจิตต์ กฟก.3 นครปฐม

22207 507964 00425061 นาย  พิชิตชยั   ม่วงบาํรุง กฟก.3 นครปฐม

22208 507965 00418280 นาย  วีระพงษ ์  ละออเอียม กฟก.3 นครปฐม

22209 507966 00419913 น.ส.  บุศรินทร์   อินเหียน กฟก.3 นครปฐม

22210 507967 00419668 นาย  สุทธิกานต ์  กลินพิโรจน์ กฟก.3 นครปฐม

22211 507968 00425952 นาย  พล   วานิชประเสริฐพร กฟก.3 นครปฐม

22212 507969 00420207 นาย  กิตติภทัร์   พิบาลนอ้ย กฟก.3 นครปฐม

22213 507970 00419486 นาย  เกรียงไกร   วงษข์าว กฟก.3 นครปฐม

22214 507971 00417725 น.ส.  สุภชัชา   วงศบุ์ญมาก กฟก.3 นครปฐม

22215 507972 00425693 นาย  ชยัวฒัน์   เนตรนฤมิตร กฟก.3 นครปฐม

22216 507973 00419236 นาย  ฐาปนา   สดบัธรรม กฟก.3 นครปฐม

22217 507974 00423073 นาย  กนกพล   เลก็ลบั กฟก.3 นครปฐม

22218 507977 00422372 นาย  ศกัดินรินทร์   แกว้ปานกนั กฟก.3 นครปฐม

22219 507978 00422972 นาย  ภูมิศกัดิ   ผลชอบ กฟฉ.1 อุดรธานี

22220 507979 00426221 นาย  ณฏัฐพ์ชัร์   สวสัดิรักษา กฟก.3 นครปฐม

22221 507980 00420489 นาย  พีรพงษ ์  ศรีสมรส กฟฉ.1 อุดรธานี

22222 507981 00426235 นาย  วิทวสั   บุญประคอง กฟก.3 นครปฐม

22223 507982 00427704 นาย  ชานนท ์  ศรีสาํเริง กฟฉ.1 อุดรธานี

22224 507983 00434785 นาย  พิชยา   อินทรสุริยวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

22225 507984 00427768 นาย  วรรณกร   รืนภิรมย์ กฟก.3 นครปฐม
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22226 507985 00420752 นาย  อมัรินทร์   วะราวงั กฟฉ.1 อุดรธานี

22227 507986 00423950 นาย  อภิศกัดิ   ไชยลา กฟก.3 นครปฐม

22228 507987 00425966 นาย  กอบชยั   ศรีษะคาํ กฟก.3 นครปฐม

22229 507988 00427518 น.ส.  จุฑามาศ   สระทองทิว กฟก.3 นครปฐม

22230 507989 00429756 นาย  ภาณุรุจ   ดอกไม้ กฟฉ.1 อุดรธานี

22231 507990 00429033 นาย  อานนท ์  ใจดี กฟก.3 นครปฐม

22232 507991 00417793 นาย  ตรัสนยั   แกว้สมบติั กฟก.3 นครปฐม

22233 507992 00419577 นาย  ฐิติวฒัน์   จีเพชร กฟก.3 นครปฐม

22234 507993 00427095 นาย  ธนวฒัน์   เอมสมบุญ กฟก.3 นครปฐม

22235 507994 00417048 นาย  ชยัยทุธ   ชุมมาตร กฟฉ.1 อุดรธานี

22236 507995 00434658 นาย  จกัรวาฬ   อุส่าห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

22237 507996 00416179 น.ส.  กุลธิดา   โนนแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

22238 507997 00415919 น.ส.  ปัณฑารีย ์  ภิญโญ กฟต.1 เพชรบุรี

22239 507998 00417757 น.ส.  วาทินี   เรืองฉาย กฟต.1 เพชรบุรี

22240 507999 00428873 น.ส.  ณิชากร   พ่วงอาํไพ กฟต.1 เพชรบุรี

22241 508000 00420457 นาย  ศราวธุ   ธรรมชาติ กฟต.1 เพชรบุรี

22242 508001 00426526 น.ส.  กรรณาภรณ์   ตนัญาศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

22243 508002 00425116 นาย  ชนะ   วรรณพุก กฟต.1 เพชรบุรี

22244 508003 00416692 น.ส.  เบญจมาศ   สุคนัโท กฟต.1 เพชรบุรี

22245 508004 00438575 น.ส.  ธิดารัตน์   จตุนราพิทย์ กฟต.1 เพชรบุรี

22246 508005 00429524 นาย  วชัรินทร์   มงคลลกัษมี กฟก.3 นครปฐม

22247 508006 00417802 นาย  สุภิวฒัน์   เมธีสกุลกาญจน์ กฟก.3 นครปฐม

22248 508007 00422118 น.ส.  อนงคพ์ร   สพัโส กฟก.3 นครปฐม

22249 508008 00416610 นาย  วรวชัร์   รักมิตร กฟต.1 เพชรบุรี

22250 508009 00421435 นาย  กนัตธี์ร์   อยูท่อง กฟต.1 เพชรบุรี
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22251 508010 00416274 นาย  พิษณุ   แช่มชอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

22252 508011 00424897 นาย  แสงวฒันา   มุระญาติ กฟต.1 เพชรบุรี

22253 508012 00419872 นาย  อคัรนนัท ์  ราษฏร์เจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

22254 508013 00428619 นาย  เจตนิพทัธ์   บวัทอง กฟต.3 ยะลา

22255 508016 00442053 นาย  ผดุงเกียรติ   ศรีรินทร์ กฟต.3 ยะลา

22256 508017 00419886 นาย  นรินทร์   จนัทรปุโรหิต กฟต.1 เพชรบุรี

22257 508018 00417002 นาง  วิลาสินี   สุทธิหิรัญพงศ์ กฟต.3 ยะลา

22258 508019 00419145 นาย  เดชภมร   ภมรพล กฟต.1 เพชรบุรี

22259 508020 00421485 นาย  ปรินทร์   ผดุผอ่ง กฟต.3 ยะลา

22260 508021 00419272 น.ส.  มลัลิกา   นาคประคอง กฟต.3 ยะลา

22261 508022 00420825 น.ส.  สุรีรัตน์   พรมภกัดี กฟต.3 ยะลา

22262 508023 00421221 น.ส.  ดาวใจ   เรืองเพชร กฟต.3 ยะลา

22263 508026 00418367 นาย  ขจรศกัดิ   เชือดี กฟต.1 เพชรบุรี

22264 508028 00416533 น.ส.  ดลยา   ทิชยั กฟน.2 พิษณุโลก

22265 508030 00419131 นาย  วรพล   จาํปาดวง กฟต.1 เพชรบุรี

22266 508031 00419163 นาย  รณกร   พน้ภยั กฟต.1 เพชรบุรี

22267 508032 00420289 นาย  อรรถวฒิุ   เพชรพิรุณ กฟต.1 เพชรบุรี

22268 508034 00424988 นาย  อิทธิพล   นิลแร่ กฟต.1 เพชรบุรี

22269 508035 00418717 นาย  สิริชยั   กิตติศพัย์ กฟต.1 เพชรบุรี

22270 508036 00418721 นาย  ชวลิต   วิชยัดิษฐ กฟต.1 เพชรบุรี

22271 508037 00417634 นาย  นฐัภทัร   ดีพร้อม กฟต.1 เพชรบุรี

22272 508038 00418371 น.ส.  กุณฑิรา   ศิริพนาวาสน์ กฟต.1 เพชรบุรี

22273 508039 00441170 นาย  ชยัวฒัน์   เด่นจารุกูล กฟต.1 เพชรบุรี

22274 508042 00416674 นาย  วีรยทุธ   อุดมทรัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

22275 508045 00419418 นาย  ณรงคเ์ดช   แสงชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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22276 508046 00423332 นาย  สราวธุ   ทิงสกลุ กฟต.1 เพชรบุรี

22277 508047 00419286 นาย  ธนโชติ   ทวพีฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22278 508048 00418349 นาย  พงษน์ที   มงัคลากุล กฟต.1 เพชรบุรี

22279 508049 00434494 นาย  วิศวชิต   วงศพิ์มล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22280 508050 00420184 นาย  จกัรพนัธ์   พนัธ์ศิริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22281 508052 00422009 นาย  ศิริพงศ ์  เจริญวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22282 508053 00423037 นาย  ชิษณุชา   นิลดวงดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22283 508054 00419181 นาย  ชชัวาล   ผอืโย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22284 508055 00419204 นาย  สนัติภาพ   มิระสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22285 508056 00419036 นาย  ภาณุพงศ ์  กอ้นคาํดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22286 508057 00424538 นาย  ศุภกฤต   ศรีสงัขาล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22287 508058 00440524 นาย  ชนะชนม ์  จนัทร์ตระกูล กฟก.1 อยธุยา

22288 508059 00421558 นาย  รักไทย   ผอ่งบุรุษ กฟก.1 อยธุยา

22289 508060 00425607 นาย  อภิชาติ   ปาปะขี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22290 508061 00422277 นาย  อธิ   มงัคงั กฟก.1 อยธุยา

22291 508063 00419040 น.ส.  วิภารัตน์   บุญมี กฟฉ.3 นครราชสีมา

22292 508065 00415991 นาย  ตน้   ปุราทะกา กฟฉ.3 นครราชสีมา

22293 508066 00419781 นาย  กฤษณ์ชกร   แนวโนนทนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

22294 508067 00424906 นาย  รังสิวฒิุ   ฉาใจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22295 508068 00420520 น.ส.  นุสบา   พาคาพรต กฟก.1 อยธุยา

22296 508069 00424992 นาย  จิรัฐพล   เชิดฉาย กฟก.1 อยธุยา

22297 508070 00421108 นาย  ศุภศกัดิ   ศิริอมรพรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22298 508071 00421180 นาย  กิตติพร   ไกรทศัน์ กฟก.1 อยธุยา

22299 508072 00421021 นาย  เตชิต   รอดสการ กฟก.1 อยธุยา

22300 508074 00425639 นาย  นนทชยั   พุ่มจิว กฟก.1 อยธุยา
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22301 508075 00415446 นาย  สิทธิเกียรติ   ลิมศิลา สาํนกังานใหญ่

22302 508076 00418476 นาย  ศกัดิดา   ทองกาํ สาํนกังานใหญ่

22303 508077 00423623 นาย  ศศิพงษ ์  ศรีบุตตา กฟน.2 พิษณุโลก

22304 508078 00419440 นาย  ศรายทุธ   พะวงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22305 508079 00418771 นาย  ธนะเกียรติ   บุญเปลียน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22306 508080 00419545 วา่ที ร.ต.  อษัฎาวฒิุ   ขวา้งไชย กฟน.2 พิษณุโลก

22307 508083 00424051 นาย  ศุภกิตติ   อิสระ กฟน.2 พิษณุโลก

22308 508084 00421267 นาย  สราวธุ   เวรุริยะ กฟน.2 พิษณุโลก

22309 508088 00435204 นาย  พรณรงค ์  ดีเลิศ กฟน.2 พิษณุโลก

22310 508107 00421271 น.ส.  คณสันนัท ์  เตม็ปิยพล กฟน.2 พิษณุโลก

22311 508110 00417270 น.ส.  ถิรนนัท ์  อินทรา สาํนกังานใหญ่

22312 508111 00436973 นาย  ภาณุวฒัน์   จนัทวี สาํนกังานใหญ่

22313 508112 00422154 น.ส.  กรกมล   เมืองคุม้ สาํนกังานใหญ่

22314 508113 00424847 นาย  อนุรักษ ์  สุรารักษว์งษวี์ระ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22315 508114 00424833 นาย  ศุภชาติ   ดาทวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22316 508116 00422304 นาย  วิศรุต   ศรีรัตนประสิทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22317 508117 00416688 นาย  ณฐัพงษ ์  ปะวะเสนะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22318 508118 00420334 นาย  วนัชยั   ภู่ละกอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22319 508119 00416715 นาย  จารุพร   รูปคม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22320 508120 00432074 นาย  วนัชยั   กรีครบุรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

22321 508121 00441007 น.ส.  นีรนาท   ชืนชมภู สาํนกังานใหญ่

22322 508123 00416929 นาย  สมิทธิ   สุขโน กฟฉ.3 นครราชสีมา

22323 508124 00417202 นาย  รวิภาส   ไพรสุวรรณา สาํนกังานใหญ่

22324 508125 00432183 นาย  ศิริพงษ ์  ทิศนาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

22325 508126 00420093 นาย  เรวตั   วงศพ์รหมพิริยะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

22326 508128 00415482 นาย  ศิริมงคล   วงคฟ์ู สาํนกังานใหญ่

22327 508129 00423582 นาย  ณฏัฐพ์งษ ์  ถิรจารุนนัท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22328 508130 00418917 นาย  ภูวดล   สร้อยสนธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22329 508131 00415787 นาย  สุทศัน์   พลายแดง สาํนกังานใหญ่

22330 508133 00420198 นาย  วชิรพนัธุ์   คนองมาก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22331 508134 00420716 นาย  อุกฤตฏ ์  กาพยไ์ชย สาํนกังานใหญ่

22332 508135 00416379 นาย  เกรียงไกร   เป็นฮะซนั สาํนกังานใหญ่

22333 508136 00420566 นาย  ณฐัพงศ ์  ภูอุทา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22334 508137 00419909 นาย  สราวธุ   ภูอุทา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22335 508138 00421299 นาง  อญัชิสา   สร้อยทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22336 508139 00415600 นาย  ศกัรินทร์   จนัทร์เพช็ร์ สาํนกังานใหญ่

22337 508140 00416842 นาย  กรกฏ   มาตกาํจร กฟฉ.3 นครราชสีมา

22338 508141 00415587 นาย  ภูริทตั   ประคองสินธุ์ สาํนกังานใหญ่

22339 508142 00415591 นาย  วรพจน์   ภมร สาํนกังานใหญ่

22340 508143 00415555 นาย  สิทธิกร   เคลือบบุญ สาํนกังานใหญ่

22341 508144 00415628 นาย  ณฐพล   ทรงสอาด สาํนกังานใหญ่

22342 508145 00425057 นาย  ณฐัพล   บุญพบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22343 508146 00416874 นาย  ไชยโรจน์   อายงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22344 508147 00416329 นาย  วฒิุพร   คนหมนั สาํนกังานใหญ่

22345 508149 00416397 นาย  กิตติ   จนัทร์งาม สาํนกังานใหญ่

22346 508152 00421144 นาย  ชยัววิฒัน์   ภาคาแพทย์ กฟก.1 อยธุยา

22347 508153 00418503 นาย  กอ้งเกียรติ   ชิณภา สาํนกังานใหญ่

22348 508154 00415846 นาย  ธีรเดช   อุยถาวรยงิ สาํนกังานใหญ่

22349 508155 00415064 นาย  จรัสพงศ ์  ยามานนท์ สาํนกังานใหญ่

22350 508156 00417470 น.ส.  สุภทัรา   คนัศร สาํนกังานใหญ่
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22351 508158 00415705 น.ส.  ศรญา   นิมมะณี กฟฉ.3 นครราชสีมา

22352 508159 00418094 นาย  ภคณฐั   ตามรักษา กฟก.1 อยธุยา

22353 508160 00415664 นาย  เสมา   หงษอิ์นทร์ สาํนกังานใหญ่

22354 508161 00416783 นาย  สรายทุธ   ปัจสาไพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22355 508162 00422609 นาย  นราวิชญ ์  ทองดา กฟฉ.3 นครราชสีมา

22356 508163 00421126 นาย  รัตนโชติ   บวัสาลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

22357 508164 00422136 นาย  นนัทชยั   เงินศิริ กฟก.1 อยธุยา

22358 508165 00420348 นาย  วิศนุ   ชาํนาญกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

22359 508166 00419086 นาย  ภทัรพงศ ์  ผอ่งแผว้ สาํนกังานใหญ่

22360 508167 00421758 นาย  ทศพล   นาควงษ์ กฟก.1 อยธุยา

22361 508168 00416024 นาย  ณฐัพล   ส้มอาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22362 508169 00432060 นาย  จาฤก   สีดาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22363 508170 00420211 นาย  เชาวลิต   จะระ กฟก.1 อยธุยา

22364 508171 00431555 นาย  วศิน   ลินดาวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22365 508172 00420352 นาย  สุรศกัดิ   กกัสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

22366 508173 00416547 นาย  จกัรวาลย ์  ขาวทอง สาํนกังานใหญ่

22367 508174 00425275 น.ส.  ธีรัชญาดา   สุดโสม สาํนกังานใหญ่

22368 508175 00434462 นาย  สิทธิศกัดิ   กู่สนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22369 508176 00415800 นาย  กมัปนาท   ทองใหม่ สาํนกังานใหญ่

22370 508180 00435218 น.ส.  รัตนาภรณ์   คมสนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

22371 508181 00421194 น.ส.  จรรยารักษ ์  ศรีสิงห์ กฟก.1 อยธุยา

22372 508182 00417098 นาย  อภินนัท ์  เขียนดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

22373 508183 00421176 น.ส.  อาทิตยา   สุพยากรณ์ กฟก.1 อยธุยา

22374 508184 00418599 น.ส.  สิริวิมล   ภู่งาม กฟก.1 อยธุยา

22375 508185 00431573 นาย  ณฐัวฒิุ   นดัครบุรี กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

22376 508187 00420902 น.ส.  ปริยากร   วงษศิ์ริ กฟก.1 อยธุยา

22377 508188 00421358 น.ส.  ภาคินี   ภาคอินทรีย์ กฟก.1 อยธุยา

22378 508189 00415450 นาย  วฒิุพนัธ์   สุริยะนนัท์ สาํนกังานใหญ่

22379 508190 00421508 นาย  ศกัดิชยั   แผน่กระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

22380 508192 00426544 นาย  สง่า   สีสด กฟฉ.3 นครราชสีมา

22381 508193 00415496 น.ส.  นพรัตน์   กรรณสูตร สาํนกังานใหญ่

22382 508194 00415682 นาย  กฤตยต์ฤณ   สาดสี กฟฉ.3 นครราชสีมา

22383 508195 00424174 จ่าเอก  ประชา   สวสัดิรักษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22384 508196 00417066 นาย  ณฐันนท ์  ยอดมา กฟก.1 อยธุยา

22385 508197 00415541 น.ส.  ศิริวิมล   สุนทร สาํนกังานใหญ่

22386 508198 00416488 นาย  ธเนศ   ทิพยเ์ทียมรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22387 508200 00419309 นาย  พูลทรัพย ์  ทิมปา กฟฉ.3 นครราชสีมา

22388 508201 00425211 นาย  ศุภวชิญ ์  ฤกษศิ์ริ กฟก.1 อยธุยา

22389 508204 00415828 น.ส.  ปทิตตา   หริภูรีวงศ์ สาํนกังานใหญ่

22390 508205 00425007 น.ส.  ปวีณา   สุขีเกตุ กฟก.1 อยธุยา

22391 508206 00427122 นาย  นิพภาดล   แตงอ่อน กฟก.1 อยธุยา

22392 508207 00421049 นาย  วีระพงษ ์  พุ่มเงิน สาํนกังานใหญ่

22393 508208 00415832 นาย  วีรวงศ ์  มาตา สาํนกังานใหญ่

22394 508209 00438070 น.ส.  กฤตรว ี  ไกรกฤชกองบุญ สาํนกังานใหญ่

22395 508210 00421794 น.ส.  จีราพชัร์   กลุบุตร สาํนกังานใหญ่

22396 508211 00420770 น.ส.  สุมินตรา   ธรรมสิทธิ สาํนกังานใหญ่

22397 508212 00422722 นาย  ธนาธิป   มณีนาค สาํนกังานใหญ่

22398 508213 00420057 นาย  วีรภทัร   รัตนกสิณ กฟก.1 อยธุยา

22399 508214 00417466 น.ส.  มินตรา   พิมพโ์พธิ สาํนกังานใหญ่

22400 508215 00415537 นาย  จกัรกฤช   แพใหญ่ สาํนกังานใหญ่
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22401 508216 00437979 น.ส.  วิภาวี   โถหินงั สาํนกังานใหญ่

22402 508217 00415773 นาย  พทัธพล   อนัจุกฉุน สาํนกังานใหญ่

22403 508218 00422918 น.ส.  ภทัรวรรณ   ศรอร่าม กฟก.1 อยธุยา

22404 508219 00438484 น.ส.  สุจารี   ยวุจรัสกุล สาํนกังานใหญ่

22405 508220 00416010 น.ส.  สุชญัญา   สกุลวทญั ู สาํนกังานใหญ่

22406 508222 00437292 นาย  อนนัยช   โทขนุทด กฟก.1 อยธุยา

22407 508225 00415573 นาย  มนตรี   คุณอริยะเมธี สาํนกังานใหญ่

22408 508226 00416965 น.ส.  วีราลกัขณ์   ยทุธศกัดิเดโช สาํนกังานใหญ่

22409 508227 00416056 นาย  อาทิตย ์  บริบูรณ์ศกัดิ สาํนกังานใหญ่

22410 508228 00416038 นาย  เจษฎา   กฤษณนนท์ สาํนกังานใหญ่

22411 508229 00416424 นาย  อดิศร   สุขแสง สาํนกังานใหญ่

22412 508230 00415478 นาย  ศุภศิริ   ตรีเพช็ร สาํนกังานใหญ่

22413 508231 00415282 น.ส.  วริสรา   ดอกไม้ สาํนกังานใหญ่

22414 508232 00414818 นาย  อนรรฆวตัร   บุญสนอง กฟน.2 พิษณุโลก

22415 508233 00415719 น.ส.  ปรียาภรณ์   ดาวรุ่งโรจน์ สาํนกังานใหญ่

22416 508234 00418399 น.ส.  ภรนภา   เหลืองประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

22417 508235 00426326 น.ส.  ณิชนนัทน์   นพเกษร สาํนกังานใหญ่

22418 508236 00415369 นาง  ภูวษา   พุฒิธีรวฒิุ สาํนกังานใหญ่

22419 508237 00416101 นาย  ธีรศานต ์  ทองอยูย่ง สาํนกังานใหญ่

22420 508239 00416701 นาย  เอนก   นอ้ยเซีย สาํนกังานใหญ่

22421 508240 00415632 นาย  ณฐัพงศ ์  แขง็ธญัญกิจ สาํนกังานใหญ่

22422 508241 00414872 นาย  ธนภทัร์   มุทานนท์ สาํนกังานใหญ่

22423 508242 00414868 นาย  ณฐัดนยั   แกว้มณี สาํนกังานใหญ่

22424 508243 00424001 นาย  รัชพล   นกพึง สาํนกังานใหญ่

22425 508244 00416983 นาย  พชรพล   สกลุสุธีบุตร สาํนกังานใหญ่
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22426 508245 00427227 นาย  วิษณุ   เรือนการ สาํนกังานใหญ่

22427 508246 00420807 นาย  อติพล   รุ่งกลิน สาํนกังานใหญ่

22428 508248 00423300 นาย  ธรรศ   เทพโพตานนท์ สาํนกังานใหญ่

22429 508249 00418876 นาย  เสกสรร   ศรีเปารยะ สาํนกังานใหญ่

22430 508250 00423491 น.ส.  เบญญาภา   วงศวิ์วฒัน์ สาํนกังานใหญ่

22431 508251 00416492 นาย  ธนพล   นพางคแ์กว้เกา้ สาํนกังานใหญ่

22432 508252 00414836 นาย  ณธรรศ   พุทธานุ สาํนกังานใหญ่

22433 508253 00418230 นาย  วิทยนนัท ์  พฤฒิวรานนท์ สาํนกังานใหญ่

22434 508254 00415505 น.ส.  สรดา   ใจประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

22435 508255 00416365 นาย  ธนโชติ   เสมมา กฟน.3 ลพบุรี

22436 508256 00435604 น.ส.  ณฐัธยาน์   ศิลป์ประคอง สาํนกังานใหญ่

22437 508257 00415519 นาย  ธนโชติ   เยาวกุล สาํนกังานใหญ่

22438 508258 00421362 น.ส.  ธญัชนก   รัตนจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

22439 508259 00418585 น.ส.  ทิชา   โอฬารวณิช สาํนกังานใหญ่

22440 508263 00418894 น.ส.  ศศิวิภา   ศรีเกือกลู สาํนกังานใหญ่

22441 508264 00415078 นาย  ปริญญ ์  วิสุทธิอารียรั์กษ์ สาํนกังานใหญ่

22442 508265 00416242 น.ส.  ธญัวรัตม ์  พฒันเสถียรพงศ์ สาํนกังานใหญ่

22443 508267 00415937 น.ส.  พชรภรณ์   สีเขือนแกว้ กฟน.2 พิษณุโลก

22444 508269 00431064 นาย  ธนพล   ศรีใหม่ สาํนกังานใหญ่

22445 508270 00427986 น.ส.  ชไมพร   สะสม สาํนกังานใหญ่

22446 508271 00418608 นาย  ชเนศ   บุนนาค สาํนกังานใหญ่

22447 508272 00433307 น.ส.  ยวุดี   ยถูะสุนทร สาํนกังานใหญ่

22448 508273 00418458 นาย  วรรณกร   สุปิงคลดั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22449 508274 00424415 นาย  ปกรณ์   เพง็สุวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22450 508276 00432301 นาง  พิมพพิ์ชชา   จิตนารินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่
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22451 508279 00441243 นาย  วรัญ ู   ชุมละออ กฟต.3 ยะลา

22452 508281 00416951 น.ส.  กุลธิดา   ไพรสุวรรณา สาํนกังานใหญ่

22453 508282 00428300 น.ส.  อภิญญา   แกว้ดวงเลก็ กฟน.2 พิษณุโลก

22454 508283 00420889 น.ส.  ศศิอาภา   คาํอาจ สาํนกังานใหญ่

22455 508284 00426885 น.ส.  ณิชากร   มงัมีผล สาํนกังานใหญ่

22456 508285 00428091 น.ส.  ธญัญก์มน   ฤกษดี์ สาํนกังานใหญ่

22457 508286 00429883 นาย  สมภพ   จนัทวโร สาํนกังานใหญ่

22458 508288 00419468 น.ส.  ณภคั   ชินชิราศยั สาํนกังานใหญ่

22459 508289 00419563 นาย  สถาพร   สุวรรณบุตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

22460 508291 00424792 นาย  กวินท ์  โสตะจินดา สาํนกังานใหญ่

22461 508293 00425457 นาย  ธนวสัส์   พชัรพจนากรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

22462 508294 00417711 น.ส.  ภทัราพร   ภาชนะ สาํนกังานใหญ่

22463 508295 00416074 น.ส.  ธญัวรัตน์   บุญผอ่ง สาํนกังานใหญ่

22464 508296 00431882 นาย  ตุลยวฒัน์   เพง็สาทร กฟก.1 อยธุยา

22465 508297 00424465 นาย  ณกุล   อรกิจ กฟก.1 อยธุยา

22466 508298 00421217 น.ส.  ช่อเพชร   ยมิหริม สาํนกังานใหญ่

22467 508299 00423182 น.ส.  ธนาภรณ์   วเิศษนคร กฟฉ.3 นครราชสีมา

22468 508303 00428205 นาย  สฤษฎพ์งศ ์  อินจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

22469 508304 00420075 นาย  สุรวฒัน์   ลิขิตมณีชยั กฟน.2 พิษณุโลก

22470 508305 00428219 น.ส.  ชืนนภา   แกว้สุรินทร์ กฟต.3 ยะลา

22471 508307 00419222 นาย  อติวิชญ ์  ทิชยั กฟน.2 พิษณุโลก

22472 508308 00419327 นาย  อภิเดช   ศรีบุญกอง กฟน.1 เชียงใหม่

22473 508309 00422081 นาย  ภาณุพงศ ์  ทองศิริไพโรจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

22474 508310 00419509 น.ส.  ฐิติณฏัฐ์   ชยัสิทธิ กฟน.2 พิษณุโลก

22475 508312 00419559 นาย  จตุพล   ประสมทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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22476 508314 00423378 น.ส.  ชลฤทยั   พวงนอ้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

22477 508315 00422431 นาย  บญัญวิช   อุปโน กฟน.1 เชียงใหม่

22478 508317 00421158 นาย  ทนง   อินทูฤทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

22479 508318 00420152 น.ส.  นลินี   แสงคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

22480 508320 00426671 น.ส.  ภิรมยพ์ร   ศรียางคุย กฟฉ.1 อุดรธานี

22481 508321 00431082 นาย  ธนกร   ลิมธุวทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

22482 508322 00422031 นาย  นิมิต   นิวรณุสิต กฟก.3 นครปฐม

22483 508324 00419804 น.ส.  แพรววนิต   หอมอุทยั กฟต.3 ยะลา

22484 508325 00421285 นาย  คุณากร   วรสวาท กฟก.3 นครปฐม

22485 508327 00427013 นาย  ภทัราวฒิุ   ลบัโกษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22486 508328 00420366 นาย  ธรณิศวร์   ทองเสน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22487 508329 00419795 นาย  ศิวธนัว ์  จนัทะวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

22488 508331 00422095 นาย  อฐัพล   เอืออารี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22489 508332 00420170 นาย  ชานนท ์  จนัฤาไชย กฟฉ.1 อุดรธานี

22490 508333 00433820 นาย  ปณิธาน   พนัธภาค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22491 508335 00425148 นาย  นครินทร์   เลิศจะบก กฟฉ.1 อุดรธานี

22492 508336 00426821 นาย  สิทธิพนัธ์   ปานอยู่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22493 508337 00423291 น.ส.  ณฐักานต ์  พุทธรักษพ์งศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22494 508338 00425611 นาย  นนัทิพฒัน์   สุริยะสา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22495 508339 00424215 นาย  ศุภกิจ   นาคสนิท กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22496 508340 00437092 นาย  บญัญวตั   อุปโน กฟต.1 เพชรบุรี

22497 508342 00423396 นาย  ณฐันนท ์  ดาํรงสุกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

22498 508343 00425548 นาย  วชัรินทร์   สงวนดี กฟต.1 เพชรบุรี

22499 508344 00423837 นาย  ณทัเดช   ยทีอง กฟน.3 ลพบุรี

22500 508345 00421162 นาย  วศัพล   ภคัพาณิชย์ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

22501 508346 00426485 นาย  ธนากร   แสนลงั กฟฉ.1 อุดรธานี

22502 508347 00418044 นาย  กานตนิ์ธิ   ผาจวง กฟก.1 อยธุยา

22503 508348 00421449 นาย  พิพรพงษ ์  นาวีระ กฟก.1 อยธุยา

22504 508349 00421203 น.ส.  อจัฉรา   ชุมภูศรี กฟก.2 ชลบุรี

22505 508350 00417561 นาย  ทศพร   หวงักีรติกุล กฟก.2 ชลบุรี

22506 508352 00427813 นาย  ปณิธาน   ชยัศิริ กฟก.2 ชลบุรี

22507 508353 00422518 น.ส.  ศุภนิดา   ภูสมสาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22508 508354 00416333 นาย  กษมา   ดาริการ์นนท์ สาํนกังานใหญ่

22509 508355 00417339 นาย  จิราวฒิุ   เชาวน์สกุล สาํนกังานใหญ่

22510 508356 00438402 นาย  ภทัรพล   พลเดช สาํนกังานใหญ่

22511 508357 00419595 นาย  ภูวิทย ์  วิเชียรสถาพร สาํนกังานใหญ่

22512 508361 00419109 นาย  มงคล   ชอบทาํกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22513 508363 00422904 นาย  ภูวเนศวร์   โรจนะ กฟต.1 เพชรบุรี

22514 508364 00421308 นาย  ภานุวฒัน์   ผกูพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

22515 508365 00417698 น.ส.  นารถนรี   หทัยาภิรมย์ กฟก.2 ชลบุรี

22516 508366 00416115 น.ส.  พนิตอนงค ์  ขนายกลาง สาํนกังานใหญ่

22517 508367 00419686 น.ส.  อรพรรณ   เตียสุด สาํนกังานใหญ่

22518 508368 00416838 นาย  จกัรินทร์   พงษแ์สวง สาํนกังานใหญ่

22519 508369 00427190 นาย  เจษฎา   นาสมศรี สาํนกังานใหญ่

22520 508370 00417143 นาย  ปณฐั   รุ่งเจริญทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

22521 508372 00417593 น.ส.  นิภาภรณ์   มะจะกรณ์ สาํนกังานใหญ่

22522 508373 00421530 นาย  ณฐัพงศ ์  ชยัชนะวารินทร์ สาํนกังานใหญ่

22523 508374 00425102 น.ส.  ภคัสิตาพิชญ ์  ปันแตง สาํนกังานใหญ่

22524 508376 00428891 นาย  ณฐัพล   ลนัไธสง สาํนกังานใหญ่

22525 508377 00418494 น.ส.  รัตติยา   เจริญพนัธ์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

22526 508378 00424510 นาย  นวพล   คล่องคดีรัฐ สาํนกังานใหญ่

22527 508379 00418026 นาย  ทรงพล   จิตตุรงคอ์าภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

22528 508380 00420811 น.ส.  กมลชนก   ละเลิง สาํนกังานใหญ่

22529 508382 00415864 นาย  สุเมธ   มีโภคกิจ สาํนกังานใหญ่

22530 508383 00420693 นาย  สุรสิทธิ   ปานเปีย กฟก.1 อยธุยา

22531 508384 00424124 นาย  ภานุวตัร   อ่อนมี กฟก.1 อยธุยา

22532 508386 00420748 น.ส.  วริษา   ปรียากร สาํนกังานใหญ่

22533 508387 00421885 น.ส.  ชนิกานต ์  นาคพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

22534 508388 00418276 น.ส.  กตินนัท ์  พรินทร์ สาํนกังานใหญ่

22535 508389 00425720 นาย  ปรัชญา   พุ่มมาลี กฟก.1 อยธุยา

22536 508390 00416238 น.ส.  นภชสร   โรจนกรินทร์ สาํนกังานใหญ่

22537 508391 00420570 นาย  นพดล   เฉลิมวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

22538 508392 00421344 นาย  จิตรกร   รอดประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

22539 508393 00424706 นาย  ณฐัพงษ ์  ป้องจิตรใส กฟก.1 อยธุยา

22540 508394 00423328 นาย  อาํนาจ   ธนภทัรพงศ์ กฟก.1 อยธุยา

22541 508395 00437206 นาย  ภูเบศ   รับงาม สาํนกังานใหญ่

22542 508396 00420061 นาย  ภาณุพงษ ์  วงษเ์มือง กฟก.1 อยธุยา

22543 508397 00424556 นาย  ณฐัพงษ ์  พึงเก็บ กฟก.1 อยธุยา

22544 508399 00419054 นาย  สุวิวฒัน์   สมสวาท กฟก.1 อยธุยา

22545 508400 00416442 น.ส.  สุดธิดา   ยะเรือนงาม สาํนกังานใหญ่

22546 508401 00424047 นาย  พชร   รัตนภกัดี สาํนกังานใหญ่

22547 508402 00423982 นาย  ถาวร   คาํหวาน กฟก.1 อยธุยา

22548 508403 00424229 นาย  ธีระพร   แกว้กลุงาม กฟก.1 อยธุยา

22549 508404 00424788 นาย  กนกวิวฒัน์   ขดัเงางาม กฟก.1 อยธุยา

22550 508405 00417848 นาย  ธีรวฒัน์   มากมุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

22551 508406 00420857 นาย  เอกชยั   สินเสงียม กฟต.1 เพชรบุรี

22552 508407 00422168 นาย  ยงยศ   ทองพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

22553 508408 00423841 นาย  นราธิป   จนัทร์แกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

22554 508409 00429542 นาย  จีฟรี   จารง กฟต.1 เพชรบุรี

22555 508410 00428982 นาย  บุญส่ง   บวัขจร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22556 508411 00418430 นาย  ศตวรรษ   มีความดี กฟก.1 อยธุยา

22557 508413 00441625 นาย  เศรษฐการย ์  อนนัต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22558 508414 00421908 น.ส.  ธญัลกัษณ์   กิจโกศล สาํนกังานใหญ่

22559 508415 00416347 น.ส.  อาภาภทัร   เกิดศิริ สาํนกังานใหญ่

22560 508416 00426130 นาย  จิรวฒัน์   จาํปาขาว สาํนกังานใหญ่

22561 508417 00417284 น.ส.  ศิรินาถ   สุทธิไกร สาํนกังานใหญ่

22562 508418 00422677 นาย  พิสิฐ   ไชยพล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22563 508419 00418012 น.ส.  พรพิมล   อุทธาโกสม สาํนกังานใหญ่

22564 508423 00418680 น.ส.  ฉตัรศิริ   ชาวเชียงขวาง สาํนกังานใหญ่

22565 508424 00419763 นาย  ธนากร   ประเสริฐสงัข์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22566 508425 00418967 นาย  ศิวนนท ์  ตรีกิจจานนท์ สาํนกังานใหญ่

22567 508426 00418226 นาย  ชยัวฒัน์   นาเมืองรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22568 508427 00420657 นาย  พีระพงษ ์  กิด่วน สาํนกังานใหญ่

22569 508429 00420661 นาย  กรกช   ศรีสมัฤทธิ สาํนกังานใหญ่

22570 508430 00417248 น.ส.  ชลลดา   คงอินทร์ สาํนกังานใหญ่

22571 508431 00422059 น.ส.  อุษณีย ์  เจิมถาวร สาํนกังานใหญ่

22572 508432 00419818 นาย  กฤต   ถาวรสุจริตกุล สาํนกังานใหญ่

22573 508433 00424756 นาย  กฤตภาส   กิจโกศล สาํนกังานใหญ่

22574 508434 00423514 นาย  ธนชั   เจริญทศัน์ สาํนกังานใหญ่

22575 508435 00416151 น.ส.  ภรณี   อินทรวงศ์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

22576 508436 00416060 น.ส.  ปภาว ี  ตนัตระการสกลุ สาํนกังานใหญ่

22577 508437 00416806 นาย  พงศกร   ศุภกิจจานุสรณ์ สาํนกังานใหญ่

22578 508439 00418735 นาย  ปิยะชยั   ปรเมษฐเนติกลุ สาํนกังานใหญ่

22579 508440 00428887 นาย  ธนพจน์   ศรีโสภา สาํนกังานใหญ่

22580 508441 00416733 น.ส.  ณฐัธยาน์   วงศธ์นภทัร สาํนกังานใหญ่

22581 508442 00416529 นาย  ระพี   วรรณเลิศ สาํนกังานใหญ่

22582 508443 00436587 น.ส.  นนทช์ญาน์   วราพรกิตติรัตน์ สาํนกังานใหญ่

22583 508444 00420293 น.ส.  กมลพชัร   เอกตระกลู กฟก.1 อยธุยา

22584 508445 00417993 นาย  ฐณตพงศ   เพชรรัตน์ สาํนกังานใหญ่

22585 508446 00416006 นาย  โสฬส   จนัทโรทยั สาํนกังานใหญ่

22586 508447 00417234 น.ส.  นภาวรรณ   หาญกลุ สาํนกังานใหญ่

22587 508448 00421526 น.ส.  วิชดา   โรจนพงษ์ สาํนกังานใหญ่

22588 508449 00420643 นาย  ชานนท ์  สุวรรณประทีป สาํนกังานใหญ่

22589 508450 00425289 นาย  คณินทร์   เจียระธรรม สาํนกังานใหญ่

22590 508451 00420861 น.ส.  ภาวิณี   สมงาม สาํนกังานใหญ่

22591 508456 00421580 นาย  ชยานนัต ์  ภุมรินทร์ สาํนกังานใหญ่

22592 508457 00418117 นาย  วรพล   สุธญัญพฤทธิ สาํนกังานใหญ่

22593 508458 00428487 น.ส.  บุศนนัทน์   อึงบาํรุงพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

22594 508459 00427809 น.ส.  ศราลี   นาคเพช็ร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22595 508461 00421730 น.ส.  ปิยวรรณ   บวัเผอืน สาํนกังานใหญ่

22596 508462 00421130 น.ส.  วชิราพรรณ   จนัทร์แดง กฟต.3 ยะลา

22597 508463 00423823 นาง  ขวญัภิชา   โสภา สาํนกังานใหญ่

22598 508464 00424801 น.ส.  อินดา   ปัญญาแกว้ สาํนกังานใหญ่

22599 508466 00418903 น.ส.  สิริกญัญา   ภาระกลุ สาํนกังานใหญ่

22600 508467 00425370 นาย  เกียรติสกุล   พิทกัษธ์รรม สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

22601 508468 00420875 น.ส.  องัคณา   จนัทรักษา กฟน.3 ลพบุรี

22602 508469 00424601 น.ส.  ณสิกาญจน์   อุดมรุ่งเรืองกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22603 508471 00421853 น.ส.  สิริธมัมา   เมืองแกว้ สาํนกังานใหญ่

22604 508472 00428223 นาย  ชินวฒัน์   ระวงัวงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

22605 508473 00436341 น.ส.  พชัรียา   ธานีวรรณ สาํนกังานใหญ่

22606 508474 00423691 น.ส.  บุรัสกร   มะลิวลัย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22607 508475 00429465 นาย  สจัพงศ ์  รัตนดอนดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22608 508476 00424015 นาย  วิษุวตั   นิมิตโภคานนัท์ กฟก.3 นครปฐม

22609 508477 00421235 น.ส.  วรรณวิมล   แพร่นาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22610 508478 00422522 วา่ที ร.ต.  ชิตพล   อรัญไสว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22611 508479 00420998 นาย  ธีร์ดนยั   ไกรศิริโสภณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22612 508480 00425552 น.ส.  ชยาภา   บุญอยู่ สาํนกังานใหญ่

22613 508482 00417620 นาย  พสักร   เสน้แกว้ใส สาํนกังานใหญ่

22614 508485 00419604 นาย  วิน   พุทธสนัติธรรม สาํนกังานใหญ่

22615 508486 00422681 น.ส.  ปิยาภรณ์   เงาสุรัชนี สาํนกังานใหญ่

22616 508487 00418808 น.ส.  กวิสรา   ไพศาลนนัทน์ สาํนกังานใหญ่

22617 508488 00426035 น.ส.  นิศาชล   ฮวบหิน กฟก.1 อยธุยา

22618 508489 00424910 น.ส.  จุไรรัตน์   จนัทร์เรือง กฟก.1 อยธุยา

22619 508490 00424306 นาย  นพวรรธ   ขาวเจริญ กฟก.1 อยธุยา

22620 508491 00419840 น.ส.  ภทัรา   ชยัศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

22621 508492 00437929 น.ส.  ฐานิตา   เงินมา กฟก.1 อยธุยา

22622 508494 00417648 นาย  ปกิจ   ศรีเพญ็ สาํนกังานใหญ่

22623 508495 00414781 นาย  ณธกร   ศรีโฉมงาม สาํนกังานใหญ่

22624 508496 00429742 นาย  เปรม   กิตติวิวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

22625 508497 00425798 น.ส.  เมธาวี   มิลาํเอียง กฟต.3 ยะลา
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22626 508498 00419022 น.ส.  ธนัยนิ์ชา   รุ่งพรปัญญาโรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22627 508499 00422063 น.ส.  สวรส   สีนวล สาํนกังานใหญ่

22628 508500 00432806 น.ส.  มณสิการ   ยอดนิล สาํนกังานใหญ่

22629 508502 00434830 น.ส.  นิโลบล   สุนทรเดช สาํนกังานใหญ่

22630 508503 00420443 น.ส.  ชวิศา   คุม้อาํ สาํนกังานใหญ่

22631 508504 00424374 น.ส.  วราภรณ์   ภาวะโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

22632 508505 00424079 น.ส.  นภสัวรรณ   อรุณโชติ กฟก.1 อยธุยา

22633 508506 00426908 นาย  พีรพฒัน์   จาํเนียรสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

22634 508507 00423637 น.ส.  วริศรา   ปัญญาวานิชกลุ กฟก.3 นครปฐม

22635 508509 00428023 น.ส.  พรรณรา   เดชศรี กฟก.3 นครปฐม

22636 508510 00425661 นาย  ธนภณ   มีจนัเพชร กฟก.3 นครปฐม

22637 508511 00422695 น.ส.  กานตสิ์นี   พิธานีเดชสิทธิ สาํนกังานใหญ่

22638 508512 00428655 น.ส.  วรภสัสร   รดารงค์ สาํนกังานใหญ่

22639 508513 00428641 น.ส.  ธนะรัศมิฐา   อุดมฉวี สาํนกังานใหญ่

22640 508515 00427536 น.ส.  นิธิวดี   ปานประยรู กฟก.3 นครปฐม

22641 508516 00426667 นาย  สนนั   โกเมศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22642 508517 00439262 นาย  อภิวฒัน์   จินะดิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22643 508519 00425643 น.ส.  เมธาวรรณ   ถึงฝัง สาํนกังานใหญ่

22644 508520 00423655 น.ส.  กนัทิมา   สีเมฆ สาํนกังานใหญ่

22645 508521 00428728 น.ส.  ภณัฑิลา   จิรภาสโภคิน สาํนกังานใหญ่

22646 508522 00423900 น.ส.  ยวุดี   พรมเขต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22647 508523 00419822 น.ส.  วริศรา   วิเชียรมณี สาํนกังานใหญ่

22648 508524 00427336 น.ส.  สุธาวี   เกียรติไพบูลย์ กฟน.2 พิษณุโลก

22649 508525 00427540 น.ส.  ลภสั   แกว้แตม้ สาํนกังานใหญ่

22650 508526 00421871 น.ส.  ปุณรดา   เตียมพานิช สาํนกังานใหญ่
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22651 508528 00419359 น.ส.  วาสนา   ทองกรอง สาํนกังานใหญ่

22652 508529 00422631 น.ส.  ธญัลกัษณ์   สมะพนัธุ สาํนกังานใหญ่

22653 508530 00426649 น.ส.  พชัรกนก   พรหมพนัธุ์ใจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22654 508531 00424938 นาย  ถิรวฒัน์   เสรีไพบูลย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22655 508532 00428978 นาย  ปฏิพทัธ์   ศรีนวลจาํปา กฟฉ.3 นครราชสีมา

22656 508533 00422340 นาย  อมัรินทร์   บุญรักษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

22657 508534 00428473 นาย  กตญั ู   อ่อนโคกสูง กฟฉ.3 นครราชสีมา

22658 508535 00422336 นาย  พิพฒัน์พงษ ์  ซ่อนนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

22659 508536 00423550 นาย  สุวฒัน์ชยั   กวัจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22660 508537 00423146 นาย  ศรัณย ู  ติวเฮือง กฟฉ.1 อุดรธานี

22661 508538 00421035 น.ส.  ปัฐน์ทิพย ์  ไชยเดชหิรัญ กฟฉ.1 อุดรธานี

22662 508539 00423132 นาย  อนุวฒัน์   พลสูงเนิน กฟฉ.1 อุดรธานี

22663 508540 00424324 นาย  ชาติชาย   จอมคาํสิงห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

22664 508541 00437579 นาย  เอกอมร   พลายงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

22665 508542 00424338 นาย  ลิปกร   ลาธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

22666 508543 00428914 นาย  บรรพต   กณัหา กฟฉ.1 อุดรธานี

22667 508544 00424815 นาย  กนัตภณษ ์  นรินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

22668 508545 00428269 นาย  จตุรภุช   สะทา้นอิทธิฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

22669 508546 00419345 น.ส.  ชีรีน   อะหมะดี พีรซะหีด สาํนกังานใหญ่

22670 508549 00423619 น.ส.  รวิวรรณ   ชิตวิเศษ สาํนกังานใหญ่

22671 508550 00425089 นาย  ปฐวี   ช่วยสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

22672 508551 00425075 น.ส.  เมธาวี   จินดามณี กฟน.2 พิษณุโลก

22673 508552 00422845 นาย  วิทวสั   ประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

22674 508553 00429001 นาย  กิจจา   พละสรร สาํนกังานใหญ่

22675 508555 00422427 นาย  สุทศัน์   มากอาํไพ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

22676 508561 00427277 น.ส.  ศุภกานต ์  จนัทบูรณ์ กฟต.3 ยะลา

22677 508562 00425152 น.ส.  เอือมพร   โฉมอุดม กฟฉ.1 อุดรธานี

22678 508563 00420734 น.ส.  ดวงพร   ประมูลมาก สาํนกังานใหญ่

22679 508564 00425093 น.ส.  อริสรา   หิรัญตีรพล สาํนกังานใหญ่

22680 508565 00421685 นาย  มรกต   แผน่ฟ้า กฟน.1 เชียงใหม่

22681 508566 00424851 น.ส.  พงศวรรณ   สิริเวชชะพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

22682 508568 00421912 น.ส.  สาธิดา   ศรีชุมพวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22683 508569 00422859 นาย  ปวาริศ   บุญทกูล กฟน.1 เชียงใหม่

22684 508570 00424506 นาย  กนัตพฒัน์   ศิลประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

22685 508571 00423273 นาย  ธนาธิป   โชคมาก กฟน.1 เชียงใหม่

22686 508572 00424974 นาย  กิตติศกัดิ   สุภาลูน กฟน.1 เชียงใหม่

22687 508573 00423946 วา่ที ร.ต.  ยศธรณ์   จานเก่า กฟน.1 เชียงใหม่

22688 508574 00424201 นาย  มนตรี   อุดร กฟน.1 เชียงใหม่

22689 508575 00428287 น.ส.  จิตตินนัท ์  จิตสง่า กฟน.1 เชียงใหม่

22690 508578 00421067 นาย  ภูวณตัย ์  ศรีจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

22691 508579 00432729 นาย  ณฐัพร   แสนสุด กฟฉ.1 อุดรธานี

22692 508580 00422368 นาย  วีระพฒัน์   งวงชา้ง กฟฉ.1 อุดรธานี

22693 508581 00431373 นาย  บนัลือศกัดิ   รักษาชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22694 508583 00427613 นาย  เกียรติศกัดิ   ประสงคศิ์ลป์ กฟฉ.1 อุดรธานี

22695 508584 00422881 นาย  วฒันา   ฐาธิราช กฟฉ.1 อุดรธานี

22696 508585 00418521 น.ส.  อญัชิษฐา   พรรณพลีวรรณ สาํนกังานใหญ่

22697 508586 00420320 น.ส.  เชิญพร   ลาภเจริญ สาํนกังานใหญ่

22698 508587 00418553 น.ส.  ปัณฑารีย ์  มานะกุล สาํนกังานใหญ่

22699 508588 00420798 น.ส.  จตุพทัธ์   เทพทาราคุณ สาํนกังานใหญ่

22700 508589 00421803 น.ส.  วรนิษฐา   ดีสมสกุล กฟต.1 เพชรบุรี
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22701 508590 00426108 นาย  พฤษภา   ออ้ยทิพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

22702 508591 00431541 น.ส.  อรุณรุ่ง   ตียะวราวธุ กฟต.1 เพชรบุรี

22703 508592 00437610 นาย  สิทธิกร   ยามี กฟฉ.1 อุดรธานี

22704 508594 00422568 นาย  นครินทร์   จาํปาทิ กฟฉ.1 อุดรธานี

22705 508595 00437606 นาย  พิพฒัน์   พิมพศ์รี กฟฉ.1 อุดรธานี

22706 508596 00422645 นาย  สถาพร   เตียงไชย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

22707 508597 00429851 นาย  นฤดล   อว้นถา กฟฉ.1 อุดรธานี

22708 508598 00436082 นาย  นิรันดร   คาํพิมพา กฟฉ.1 อุดรธานี

22709 508599 00433216 นาย  ไชยศ   บุญพุทธ กฟฉ.1 อุดรธานี

22710 508600 00429774 นาย  ปฏิวติั   ดวงชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

22711 508601 00429760 นาย  อรรถพร   สุวรรณสนธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

22712 508603 00425425 นาย  ธนวรรธน์   ยวงทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

22713 508604 00422122 นาย  กิตติพงษ ์  ตระกลูศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

22714 508605 00424356 นาย  ธนเศรษฐ ์  ซาซุม กฟฉ.1 อุดรธานี

22715 508606 00423605 นาย  ธีรชน   อุระมา กฟฉ.1 อุดรธานี

22716 508607 00427859 นาย  ธีระพงศ ์  พรหมงอย กฟฉ.1 อุดรธานี

22717 508608 00422477 นาย  จตุรวิทย ์  นิลทะราช กฟฉ.1 อุดรธานี

22718 508610 00433834 นาย  สุทธิสาร   ทิพยแ์สง กฟฉ.1 อุดรธานี

22719 508611 00423796 นาย  พลพสิษฐ์   กริทไชยพร กฟก.3 นครปฐม

22720 508612 00426358 นาย  ณฐันนท ์  กา้นทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22721 508613 00425889 นาย  ธนาณติั   โอภาโส กฟฉ.1 อุดรธานี

22722 508614 00421499 นาย  พงษส์วสัดิ   อ่อนจงไกร กฟฉ.1 อุดรธานี

22723 508616 00422586 นาย  ธวชัชยั   จนัทวงษ ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

22724 508617 00425039 นาย  นิพนธ์   มีเลข กฟฉ.1 อุดรธานี

22725 508618 00422409 นาย  สิริวฒัก ์  บุญคาํมา กฟฉ.1 อุดรธานี
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22726 508619 00423891 นาย  เสรี   ทิพยแ์สง กฟฉ.1 อุดรธานี

22727 508620 00422986 นาย  กฤษฎา   รัตนสุรการย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22728 508621 00429124 นาย  ภาณุพงศ ์  หสัตุด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22729 508624 00430595 นาย  ปิยะพงศ ์  ยทุธชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22730 508625 00423437 นาย  รพีพงษ ์  บุญเรือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22731 508626 00425239 นาย  นรพล   แกว้ซงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22732 508627 00419454 น.ส.  เอือการย ์  ภู่ขจร สาํนกังานใหญ่

22733 508628 00427081 น.ส.  โชติกา   ปราณีโชติรส สาํนกังานใหญ่

22734 508629 00423641 น.ส.  วราลี   โสมสยั สาํนกังานใหญ่

22735 508630 00423978 นาย  ภานุพงศ ์  จิตหวงั สาํนกังานใหญ่

22736 508631 00419959 นาย  สุทธิภทัร   สุขสม สาํนกังานใหญ่

22737 508632 00418785 นาย  ธนพงษ ์  สราญจิตร์ สาํนกังานใหญ่

22738 508633 00422940 นาย  ภาณุมาศ   รอดสีเสน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22739 508634 00418799 น.ส.  พชรพรรณ   พงษศิ์ริ สาํนกังานใหญ่

22740 508635 00423714 นาย  วศัพล   ทวยจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

22741 508636 00421821 นาย  ไพฑูรย ์  บินเสะ กฟต.3 ยะลา

22742 508637 00424283 นาย  ฟาติน   อาลี กฟต.3 ยะลา

22743 508638 00420970 นาย  ศรัณย ์  พูนศิริ สาํนกังานใหญ่

22744 508639 00422718 นาย  วีรชน   เมืองสูน สาํนกังานใหญ่

22745 508640 00419836 นาย  พงศกรณ์   อารียว์งศ์ สาํนกังานใหญ่

22746 508641 00424279 น.ส.  ภณัฑิรา   พงศไ์พโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22747 508647 00421312 นาย  ปวภทัร   สุขแปดริว สาํนกังานใหญ่

22748 508648 00423128 นาย  ธีรศกัดิ   วงัษา สาํนกังานใหญ่

22749 508649 00421944 นาย  ธีรภทัร   งามพิเศษศกัดิ สาํนกังานใหญ่

22750 508650 00421594 นาย  อศัวชยั   เจริญลาภ สาํนกังานใหญ่
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22751 508651 00425702 นาย  ชนานนท ์  อตัถาวี สาํนกังานใหญ่

22752 508652 00421835 นาย  สรศกัดิ   ไชยอ่อน กฟต.1 เพชรบุรี

22753 508653 00421421 นาย  อภิเชษฐ   สรรประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

22754 508654 00422877 น.ส.  อริสรา   จินาวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

22755 508655 00424760 นาย  ธวชัชยั   กิมสงวน กฟต.1 เพชรบุรี

22756 508656 00428605 นาย  อนุชาติ   บุญจาํนงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

22757 508657 00438739 นาย  พงศธร   นุชสละ กฟต.1 เพชรบุรี

22758 508659 00435759 นาย  ชชัวาลย ์  สามกองงาม กฟต.1 เพชรบุรี

22759 508660 00432860 นาย  จอมภพ   อนรรฆเมธี กฟต.1 เพชรบุรี

22760 508661 00422481 นาย  พงศกร   ฉิมพาลี กฟต.1 เพชรบุรี

22761 508662 00422895 นาย  กฤษดา   พาทิพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

22762 508663 00426471 นาย  อลงกรณ์   ไกรเทพ สาํนกังานใหญ่

22763 508664 00421744 วา่ที ร.ต.  เมธาพฒัน์   อคัรวชัรเสถียร สาํนกังานใหญ่

22764 508665 00422659 นาย  จกัรกริช   เฉยฉิน สาํนกังานใหญ่

22765 508666 00420548 นาย  อาทิตย ์  สุวลกัษณ์ กฟต.3 ยะลา

22766 508667 00433484 นาย  อูลลวี์   เฮงตาแกะ กฟต.3 ยะลา

22767 508668 00423382 นาย  ขจรศกัดิ   วทุธิพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

22768 508669 00428005 นาย  ศกัดิชยั   สุขสมบูรณ์ กฟต.3 ยะลา

22769 508670 00423346 นาย  วชัรพล   ทบักฤษ สาํนกังานใหญ่

22770 508672 00424265 นาย  ชาญณรงค ์  พุทธชาติ กฟต.3 ยะลา

22771 508673 00423869 นาย  วิเชษฐ ์  ทะประสิทธิจิต กฟต.3 ยะลา

22772 508675 00426853 นาย  ชาครีย ์  เขียวมรกต กฟก.3 นครปฐม

22773 508676 00426217 นาย  ภาส   ภาสุรกาญจน์ กฟก.3 นครปฐม

22774 508678 00429083 นาย  พลวฒัน์   ไผล่อ้ม กฟก.3 นครปฐม

22775 508679 00426271 นาย  ปัณณทตั   เทพบุตร กฟก.3 นครปฐม
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22776 508680 00426285 นาย  กิตติภูมิ   ชูเพง็ กฟก.3 นครปฐม

22777 508681 00430054 นาย  ขวญัชยั   พะโยธา กฟก.3 นครปฐม

22778 508682 00425261 นาย  วีรวชัร์   เสมามิง กฟก.3 นครปฐม

22779 508683 00426049 นาย  จรัญ   เฉลิมศกัดิ กฟก.3 นครปฐม

22780 508684 00423996 น.ส.  ซารีนา   ขาเดร์ กฟต.3 ยะลา

22781 508685 00426308 นาย  กิตติพนัธ์   ทองทกัษิณ สาํนกังานใหญ่

22782 508688 00434244 นาย  ธนกฤต   ปินทาวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

22783 508689 00425734 วา่ที ร.ต.  ราชนัย ์  ณ.เชียงใหม่ กฟน.1 เชียงใหม่

22784 508690 00438670 นาย  นาคินทร์   เลิศวิลยั กฟน.1 เชียงใหม่

22785 508691 00425657 นาย  อธิวฒัน์   ขยนัขาย กฟน.1 เชียงใหม่

22786 508692 00436832 นาย  พิทกัษ ์  ปิมปา กฟน.1 เชียงใหม่

22787 508694 00422295 นาย  พิธวสั   ตุย้หลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

22788 508695 00423669 นาย  ศุภสิทธิ   กนัทาเตม็ กฟน.1 เชียงใหม่

22789 508697 00424879 นาย  พนัธมิตร   ทิยะ กฟน.1 เชียงใหม่

22790 508698 00421053 นาย  ณฐัพงศ ์  เชือเมืองพาน กฟน.1 เชียงใหม่

22791 508699 00429651 นาย  ณดล   คุณนาชร กฟน.1 เชียงใหม่

22792 508700 00423873 นาย  ฆนากร   ไชยคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

22793 508701 00423887 นาย  สมชัชา   เอกากาย กฟน.1 เชียงใหม่

22794 508702 00434262 นาย  ณฐัพล   ดวงศรีทอง กฟน.1 เชียงใหม่

22795 508704 00434026 นาย  วีระวฒัน์   ตนัหราพนัธ์ุ กฟน.1 เชียงใหม่

22796 508707 00424724 น.ส.  ชนกภรณ์   ชยัสนิท กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22797 508708 00424392 น.ส.  กมลวร   จุย้นิม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22798 508709 00424665 น.ส.  ธมนวรรณ   ปานทอง กฟก.2 ชลบุรี

22799 508710 00428823 น.ส.  ระพีพรรม ์  สุวรรณชีพ กฟก.2 ชลบุรี

22800 508711 00426003 น.ส.  วลยัภรณ์   เอือทาน กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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22801 508712 00421780 น.ส.  ณรัชชอ์ร   ขะชาตย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22802 508713 00420243 นาย  วีรวฒิุ   อรรควงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

22803 508714 00421253 นาย  ณฐัวฒิุ   จนัทะสอน กฟฉ.3 นครราชสีมา

22804 508715 00423237 นาย  สมชาย   ต่ายสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22805 508716 00421762 นาย  เอกพล   ประจงมูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

22806 508717 00423564 นาย  อรรถพล   สติภา กฟฉ.3 นครราชสีมา

22807 508718 00424574 นาย  ศิวะ   พลทะยาน กฟฉ.3 นครราชสีมา

22808 508719 00427322 นาย  ณฐพล   ชูสกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

22809 508720 00425407 นาย  ศรายทุธ   เฉลิมพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

22810 508722 00430090 นาย  เกียรติศกัดิ   สมนอก กฟก.2 ชลบุรี

22811 508723 00435868 นาย  ธีรศกัดิ   อยูค่ง กฟก.2 ชลบุรี

22812 508725 00435404 นาย  ภูริวฒัน์   ศกัดิรัตนารักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

22813 508728 00424647 นาย  ธนกานต ์  สรณะ กฟก.2 ชลบุรี

22814 508730 00422413 นาย  ธนาศรม   พิมพท์อง กฟฉ.3 นครราชสีมา

22815 508732 00426499 นาย  ณฐัวฒิุ   บรรจงปรุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22816 508733 00420702 นาย  ภทัรพล   คล่องใจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22817 508734 00431050 นาย  ชโนทยั   จนัทรสาขา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22818 508736 00422354 นาย  ศุภณฐั   กองปัญญา กฟก.1 อยธุยา

22819 508737 00421899 น.ส.  ปียนุช   ศรีสงวน กฟก.1 อยธุยา

22820 508738 00423732 น.ส.  ชมนาท   ลีราช กฟก.1 อยธุยา

22821 508739 00438957 นาย  จกัรกฤษณ์   อาจวชิยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22822 508740 00427154 น.ส.  สรวรรณ   สุริวงค์ กฟก.1 อยธุยา

22823 508741 00423782 นาย  อานนัท ์  เกษมกิจวฒันาชยั กฟก.1 อยธุยา

22824 508742 00429142 นาย  ประทีป   ศรีสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

22825 508743 00425598 นาย  สุเมธ   สุขประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา
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22826 508744 00440124 นาย  สุกฤษฏิ   แสนวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22827 508748 00420475 น.ส.  สุภนนัท ์  ตนัตยกุล สาํนกังานใหญ่

22828 508750 00420639 น.ส.  รสริน   เจนจรัสสกลุ สาํนกังานใหญ่

22829 508751 00423500 น.ส.  พทัธนนัท ์  ศิริกาญจนโรจน์ สาํนกังานใหญ่

22830 508752 00422263 น.ส.  สิรินนัท ์  วระมาน สาํนกังานใหญ่

22831 508753 00419854 นาย  ปกรณ์   ไทยกาํธร กฟน.1 เชียงใหม่

22832 508754 00420839 น.ส.  ดวงฤทยั   กายเพช็ร กฟก.1 อยธุยา

22833 508755 00420675 น.ส.  อภิชญา   แกว้ดี สาํนกังานใหญ่

22834 508756 00419672 นาย  วชัระ   ธิเขียว สาํนกังานใหญ่

22835 508757 00422459 นาย  พนาทอง   พิณทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22836 508758 00424065 นาย  ทศพล   แสงทวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22837 508762 00429356 นาย  ศรายทุธ   สุโพธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22838 508763 00424865 นาย  นคร   ทานให้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22839 508768 00420934 น.ส.  ณฐักฤตา   ทวเีกษม กฟน.2 พิษณุโลก

22840 508769 00422390 น.ส.  บุษยมาศ   ทองงามดี กฟน.2 พิษณุโลก

22841 508771 00425502 นาย  มรกต   ไชยสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22842 508772 00422322 นาย  จิรศกัดิ   อยูโ่คกสูง กฟฉ.3 นครราชสีมา

22843 508773 00426558 นาย  ศรายทุธ   ศาลานอ้ย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22844 508775 00420120 นาย  อาํนาจ   เพญ็นภา กฟก.1 อยธุยา

22845 508776 00421417 นาย  ธนพทัธ์   จิตกรียาน สาํนกังานใหญ่

22846 508777 00424738 นาย  ธนิต   แกว้นิสสยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22847 508778 00420316 นาย  เฉลิมพล   จนัทร์ศาสตร์ สาํนกังานใหญ่

22848 508779 00424651 นาย  พรศิวะ   สมบูรณ์สุข สาํนกังานใหญ่

22849 508780 00424297 นาย  จกัรพงษ ์  ฉายแมน้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22850 508781 00428578 นาย  ณฐัวฒัน์   ขึนภูเขียว กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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22851 508783 00424633 นาย  พนา   ศรีชนะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22852 508784 00427027 นาย  ภูมรินทร์   จุปะนะเต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22853 508785 00427318 นาย  ณฐัชยั   วงษช์าลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22854 508786 00425534 นาย  ธนัวา   อุ่นใจชน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22855 508787 00426685 นาย  รัฐสิทธิ   อุปสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22856 508788 00430436 นาย  รัฐพล   สุภาพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22857 508790 00424629 นาย  ธนศกัดิ   หลา้หวัหนอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22858 508791 00424542 นาย  ทินธเนตร   ทองสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22859 508792 00429906 นาย  สามารถ   สวสัดินะที กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22860 508794 00422809 นาย  รุสลนั   ปูเตะ กฟต.3 ยะลา

22861 508795 00428332 นาย  โชติรวี   แสงสวา่งโชติ กฟก.3 นครปฐม

22862 508797 00421958 นาย  ประชาพร   ยภุา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22863 508798 00430977 นาย  รณวิทย ์  คาํสิม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22864 508799 00424342 นาย  ธนากรณ์   มาลิบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22865 508800 00422922 นาง  พชัรี   กณัหาลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22866 508805 00418858 นาย  อมรเทพ   ปฏิพทัธ์ปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

22867 508806 00417589 นาย  ประวีร์   อุดทาโม๊ะ กฟน.1 เชียงใหม่

22868 508807 00423178 นาย  อภิชาติ   เหนียวบุบผา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22869 508808 00423114 นาย  สนัติ   สืบสวน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22870 508809 00420239 นาย  พลวฒัน์   จนัทราช กฟน.1 เชียงใหม่

22871 508810 00439185 นาย  นรา   พรรคเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22872 508811 00418412 นาย  ปรัชญา   วาจาหวาน กฟน.1 เชียงใหม่

22873 508812 00418408 นาย  ภูริภทัร   ภูริจิตตสิ์ริ กฟน.1 เชียงใหม่

22874 508813 00422590 นาย  อานนัท ์  รักษาวงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22875 508814 00427168 นาย  ภูนิพฒัน์   สิงห์ดง กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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22876 508815 00422954 นาย  กิตติศกัดิ   ทองภูเหวด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22877 508816 00424401 นาย  ณฐัพล   งามเถือน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22878 508817 00422813 นาย  นฐัพงษ ์  สงัสีโห กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22879 508818 00428182 นาย  ทิวากร   โคเทพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22880 508819 00429429 นาย  กอบชยั   จิตตม์โนวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

22881 508820 00424029 นาย  ศรายทุธ   โสปัญหริ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22882 508821 00429392 นาย  ปิยะพงษ ์  เติมทรัพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22883 508822 00422445 นาย  จิรพนัธ์   จนัเทพา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22884 508823 00417816 นาย  ศุภโชค   บุญเพง็ กฟน.1 เชียงใหม่

22885 508825 00419513 นาย  อนุวฒัน์   ยาวลิาศ กฟน.1 เชียงใหม่

22886 508826 00421512 น.ส.  ปัทมาวรรณ   พรมจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

22887 508827 00418153 นาย  พงษส์วสัดิ   ธะนู กฟน.1 เชียงใหม่

22888 508828 00435931 นาย  ทรงฤทธิ   เสมสฤษดิ กฟน.1 เชียงใหม่

22889 508829 00421962 นาย  สุทศัน์   ซือตรง กฟก.2 ชลบุรี

22890 508831 00421726 นาย  ประพฒัน์   ศรีอาวชันาการ กฟก.2 ชลบุรี

22891 508832 00422013 นาย  ธนวฒัน์   วงคจิ์นะ กฟก.2 ชลบุรี

22892 508833 00421712 นาย  จีระวฒัน์   มงคลเคหา กฟก.2 ชลบุรี

22893 508834 00420516 นาย  ธนวนิท ์  ฤกษอ์ร่าม สาํนกังานใหญ่

22894 508835 00422772 นาย  ธนฉตัร   อุปถมัภานนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

22895 508836 00438525 นาย  ณฐันนัท ์  สมบติั กฟก.2 ชลบุรี

22896 508837 00422768 นาย  นรเศรษฐ์   ขนัธะ กฟก.2 ชลบุรี

22897 508838 00422740 นาย  กรกช   บวับาน กฟก.2 ชลบุรี

22898 508839 00427572 นาย  ศุภณฐั   หอมตระกลู สาํนกังานใหญ่

22899 508840 00418212 นาย  พิเชษฐ์   คุณรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

22900 508841 00419945 นาย  ภาคิไนย   สงัขวิ์ชยั กฟก.2 ชลบุรี
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22901 508842 00432892 นาย  วิวฒัน์   รัตนชยั กฟน.1 เชียงใหม่

22902 508843 00423350 นาย  นนเรณทร์   ศรีภกัดี กฟต.1 เพชรบุรี

22903 508844 00418185 นาย  พงษธร   พลนิเทศ กฟก.1 อยธุยา

22904 508845 00425043 นาย  สิทธิศกัดิ   สอนคาํจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

22905 508846 00422536 นาย  สรสิช   คชสิทธิ สาํนกังานใหญ่

22906 508847 00420920 นาย  พศิน   ทวีเกษม กฟก.1 อยธุยา

22907 508848 00420384 นาย  ภาคภูมิ   จนัทร์หอม กฟก.1 อยธุยา

22908 508849 00422186 นาย  พศวีร์   ชไมพรเลิศสกลุ กฟก.1 อยธุยา

22909 508850 00419581 นาย  ดุรงคฤ์ทธิ   ทองฟู กฟก.1 อยธุยา

22910 508851 00418199 นาย  นิติภูมิ   รอดประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

22911 508852 00436014 นาย  อลงกรณ์   ถิระโคตร กฟก.1 อยธุยา

22912 508853 00417852 สิบเอก  ณฐัคเณศวร์   จิระโชติวานิช กฟก.1 อยธุยา

22913 508854 00417252 นาย  ทวน   เนตรทิพย์ กฟก.1 อยธุยา

22914 508855 00422786 นาย  ธนพนัธุ์   ตระสินธฺุ์ กฟก.1 อยธุยา

22915 508857 00436941 นาย  ธีรเดช   คาบเพช็ร กฟต.1 เพชรบุรี

22916 508858 00441825 นาย  พีรวสั   กิตติรัตนสุนทร กฟต.1 เพชรบุรี

22917 508859 00427881 นาย  ปฏิภาน   นิไชยโยค กฟต.1 เพชรบุรี

22918 508861 00430622 นาย  ชยตุ   ไทรงาม กฟต.1 เพชรบุรี

22919 508862 00428346 นาย  เกษม   ตงัอยูดี่ กฟก.3 นครปฐม

22920 508864 00416288 นาย  อภิเทพ   นุ่มเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22921 508865 00417325 วา่ที ร.ต.  พงษฐ์กร   สาริมาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

22922 508866 00417034 นาย  อภิสิทธิ   เมืองกระโทก กฟฉ.1 อุดรธานี

22923 508867 00417311 นาย  ปิยะพงศ ์  แปงศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

22924 508868 00425225 นาย  ธีระพล   คาํพิมพา กฟก.1 อยธุยา

22925 508870 00425716 นาย  ปริญญา   บาํรุงชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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22926 508871 00418335 นาย  ปฏิภาญสุข   แกว้หนูนวล กฟต.3 ยะลา

22927 508872 00416501 นาย  กฤษณ์   จิตรสาธร กฟต.3 ยะลา

22928 508873 00417602 นาย  วชัรวิทย ์  ทองประไพ กฟน.3 ลพบุรี

22929 508875 00421994 นาย  ธนัวา   เจียมกลิน กฟน.3 ลพบุรี

22930 508876 00420025 นาย  พรหมมินทร์   ขนุคงมี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22931 508877 00437179 นาย  ปัณณทตั   ธนโสภณสกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22932 508878 00421980 นาย  วีรยทุธ   ทิมแพร กฟน.3 ลพบุรี

22933 508879 00416165 นาย  สิทธินนท ์  ศรีคชา กฟฉ.3 นครราชสีมา

22934 508880 00418535 นาย  ชวลัวิทย ์  สุวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

22935 508881 00430036 นาย  ยทุธนา   เสาธง กฟน.3 ลพบุรี

22936 508882 00423932 นาย  สรวชิย ์  สุวรรณรัต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22937 508883 00419290 นาย  วรัท   จิตรมณียพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

22938 508884 00420007 นาย  ภานุวฒัน์   เปียกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

22939 508885 00436119 นาย  ณฐัพงษ ์  สายเติมศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22940 508886 00417020 นาย  พงศธร   เถาวส์อน กฟฉ.1 อุดรธานี

22941 508887 00427990 นาย  อนุกูล   จนัทรมทัฐะ กฟก.3 นครปฐม

22942 508888 00435959 นาย  ธารินทร์   งามเกิด กฟฉ.3 นครราชสีมา

22943 508889 00417016 นาย  พชร   พนัที กฟฉ.1 อุดรธานี

22944 508890 00416351 นาย  ปริญญ ์  พุมมาจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

22945 508891 00418103 นาย  ธนเดช   กสุุมภ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22946 508892 00418630 นาย  เพชราวธุ   โพชราช กฟฉ.1 อุดรธานี

22947 508893 00425689 นาย  นิติศกัดิ   เงินเลียม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22948 508894 00427681 นาย  วรวิทย ์   พลราชม กฟฉ.1 อุดรธานี

22949 508895 00418749 นาย  สุริยา   ดวงสาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

22950 508896 00417820 นาย  จนัโท   สุภาษร กฟฉ.1 อุดรธานี
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22951 508897 00427245 นาย  มนูญ   ปลงักลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

22952 508899 00425770 นาย  โชคอนนัต ์  พลราชม กฟฉ.1 อุดรธานี

22953 508900 00417389 นาย  ทวีศกัดิ   ภิรมพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22954 508901 00418321 นาย  ถนดักิจ   พิลาสุตา กฟฉ.1 อุดรธานี

22955 508902 00417393 นาย  เดชา   ไชยหันขวา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22956 508903 00417084 นาย  ณฐัพล   ลือสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22957 508904 00418030 นาย  อธิวฒัน์   สุทธิคาํภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22958 508905 00436769 นาย  จิรวฒัน์   อ่อนสอาด กฟฉ.3 นครราชสีมา

22959 508907 00418703 นาย  กิตติภณ   มณีวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22960 508908 00437474 นาย  ปรมตัถ ์  ชูสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22961 508909 00416779 นาย  ปริวรรษ   สุวรรณไตรย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22962 508910 00423819 นาย  ประเสริฐศกัดิ   ขามฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22963 508911 00418694 วา่ที ร.ต.  ชานนทร์   ทิพยจ์กัร กฟฉ.3 นครราชสีมา

22964 508912 00436896 นาย  ประจวบจิตต ์  หลอมทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22965 508913 00420607 นาย  ไกร   จนัทร์นาเป็ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

22966 508914 00436432 นาย  จกัรพนัธ์   มีอยู่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22967 508915 00420611 นาย  ฐิติโชติ   หมอกสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

22968 508916 00421085 นาย  ธนพงษ ์  สุวรรณรินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22969 508917 00418244 นาย  ภูริณฐั   สุดเสน่ห์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

22970 508919 00432692 น.ส.  วรรณรดา   สุโพธิ กฟน.2 พิษณุโลก

22971 508920 00425875 นาย  ฐิติวสัส์   นาคอ่อน กฟน.3 ลพบุรี

22972 508921 00437856 น.ส.  สุพิชามนต ์  สงสุแก กฟน.3 ลพบุรี

22973 508922 00422495 นาย  เตวิช   อินพล กฟน.3 ลพบุรี

22974 508923 00423578 นาย  กรีฑา   ชูสงค์ กฟน.3 ลพบุรี

22975 508924 00430359 นาย  อมรเทพ   เทศธรรม กฟน.3 ลพบุรี
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22976 508926 00425861 น.ส.  วราภรณ์   อ่ามวิถี กฟน.3 ลพบุรี

22977 508927 00421667 นาย  สมชาย   อนุภาพ กฟน.3 ลพบุรี

22978 508928 00423673 นาย  บดินทร์   โสประดิษฐ์ กฟน.3 ลพบุรี

22979 508930 00431464 น.ส.  กนกวลี   ธรรมภกัดี กฟต.1 เพชรบุรี

22980 508931 00424160 น.ส.  ปัทมวรรณ   เจียมรัตนศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

22981 508933 00426194 นาย  กิตติพงษ ์  แกว้เรือง กฟก.3 นครปฐม

22982 508935 00422209 นาย  สธนะ   เงินหมืน สาํนกังานใหญ่

22983 508936 00424192 น.ส.  สุพตัรา   แกว้อบเชย สาํนกังานใหญ่

22984 508937 00425752 น.ส.  สุดารัตน์   รักขา กฟต.3 ยะลา

22985 508939 00425320 นาย  จีระศกัดิ   กรเจริญพรพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22986 508940 00426067 น.ส.  สุวิมล   ช่วยบุญชู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

22987 508941 00426203 น.ส.  อจัจิมา   รจิตานนท์ สาํนกังานใหญ่

22988 508942 00422754 นาย  กานตนิ์ธิ   อยูค่ง สาํนกังานใหญ่

22989 508944 00427045 น.ส.  จริยาวดี   พรหมมาลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

22990 508946 00436878 นาย  ภานุพงษ ์  ตงัเสรีกลุ สาํนกังานใหญ่

22991 508947 00433989 น.ส.  พีรยา   พฒันคูหะ สาํนกังานใหญ่

22992 508948 00435577 น.ส.  กชกร   แหเลิศตระกูล สาํนกังานใหญ่

22993 508949 00425766 น.ส.  อุดมรัตน์   ชืนมจัฉา สาํนกังานใหญ่

22994 508950 00426449 น.ส.  รดา   โตสิงห์ตระกูล สาํนกังานใหญ่

22995 508951 00432292 น.ส.  สุภาพร   ปะตะมะ สาํนกังานใหญ่

22996 508952 00424829 น.ส.  อรฉตัร์   บุญสม สาํนกังานใหญ่

22997 508953 00426158 น.ส.  ทกัษพร   สนัทดัพร้อม สาํนกังานใหญ่

22998 508955 00424697 น.ส.  ธนัพร   ทาอ่อน สาํนกังานใหญ่

22999 508956 00436519 นาย  บดินทร์   คงอินทร์ กฟก.1 อยธุยา

23000 508958 00437597 น.ส.  พิสุทธินี   ภูษา กฟน.2 พิษณุโลก
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23001 508959 00435545 น.ส.  พรชนก   ดาวประดบั สาํนกังานใหญ่

23002 508960 00425584 น.ส.  นิภาพร   เหมือนเสน สาํนกังานใหญ่

23003 508961 00425120 นาย  พุทธิชยั   สมานมิตร กฟต.1 เพชรบุรี

23004 508966 00433339 นาย  บณัฑิต   ศรีหิน สาํนกังานใหญ่

23005 508967 00433311 นาย  พงศภรณ์   ดอนจนัทร์ทอง สาํนกังานใหญ่

23006 508968 00440483 นาย  มารุต   ชยัชาญ สาํนกังานใหญ่

23007 508970 00425970 นาย  กฤติน   แกว้ศรี กฟต.3 ยะลา

23008 508972 00425784 นาย  จิโรจน์   แสวงเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23009 508974 00430004 นาย  เจริญชยั   ชูจิตร กฟก.3 นครปฐม

23010 508975 00439230 นาย  ชานนท ์  พิสิฏฐศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

23011 508976 00425934 นาย  ณภทัร   ตน้แขม สาํนกังานใหญ่

23012 508979 00437947 นาย  ณฐัพล   พนัธุรังษี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23013 508981 00422704 นาย  ณฐัสิทธิ   งามแฉ่ง กฟก.3 นครปฐม

23014 508984 00425520 นาย  ธนกร   สิงห์ป้อม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23015 508987 00434953 นาย  ธนยศ   ไกรสินธ์ุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23016 508989 00440156 นาย  ธีรพล   อมรปิยะกฤษฐ์ กฟต.1 เพชรบุรี

23017 508991 00422554 นาย  บดินทร์ศกัดิ   มุขเพช็ร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23018 508992 00438452 นาย  บวรทตั   เสมอเหมือน กฟต.1 เพชรบุรี

23019 508993 00430886 นาย  บณัฑิต   คาํอินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23020 508995 00425998 นาย  พงศกร   นนัทโก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23021 508998 00436319 นาย  ภานุวฒัน์   ไพรสารี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23022 508999 00425461 นาย  ภูมิศิษฏ ์  ทองชยัภูศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23023 509000 00439030 นาย  เภชาคร   คนขยนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23024 509002 00434612 นาย  รัชชานนท ์  ปาละ กฟต.1 เพชรบุรี

23025 509003 00424588 นาย  รัชชานนท ์  สุทธิพงศพ์นัธ์ กฟน.2 พิษณุโลก
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23026 509004 00425916 นาย  วงศพทัธ์   ปานะบุตร กฟต.3 ยะลา

23027 509005 00430640 นาย  วิธวินท ์  ทบัทิม กฟฉ.3 นครราชสีมา

23028 509006 00434153 นาย  ศดายทุธ   ทองปอ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23029 509007 00430854 นาย  ศรัณย ์  กิตติชาติเชาวลิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23030 509008 00422540 นาย  ศิวกร   หสัภาคย์ กฟก.3 นครปฐม

23031 509009 00436123 นาย  ศุภกร   สุ่มดี กฟต.1 เพชรบุรี

23032 509010 00425920 นาย  ศุภชยั   รองโสภา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23033 509012 00438848 นาย  สิทธิพล   มีฤทธิ กฟก.3 นครปฐม

23034 509013 00430872 นาย  สุรวทิย ์  โสวภาค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23035 509014 00425302 นาย  สุรศกัดิ   ประคองธนะพนัธุ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23036 509016 00425316 นาย  อภิวฒัน์   ศรีระบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23037 509018 00425493 นาย  ปรีชา   วรธงไชย สาํนกังานใหญ่

23038 509019 00428964 น.ส.  ฐิติมา   ธรรมสาโรรัชต์ สาํนกังานใหญ่

23039 509020 00435486 น.ส.  ญาดา   อนุศกัดิเสถียร สาํนกังานใหญ่

23040 509021 00426394 น.ส.  ณฐัณิชา   เตง็ณฤทธิศิริ สาํนกังานใหญ่

23041 509023 00439080 นาย  ธีทตั   ศกัดิตระกูล กฟก.1 อยธุยา

23042 509024 00428350 น.ส.  ณฏัฐวรรณ   จนัทร์ตรี สาํนกังานใหญ่

23043 509025 00427186 นาย  กฤติเดช   สุขผอ่ง สาํนกังานใหญ่

23044 509026 00434567 น.ส.  อิสยาห์   เลิศกุศล สาํนกังานใหญ่

23045 509027 00428582 นาย  ณฐัพล   สุขวานิช กฟน.3 ลพบุรี

23046 509028 00428500 นาย  วิโรจน์   ก่อวฒิุพงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

23047 509030 00433357 นาย  อนวชั   พ่วงเภตรา สาํนกังานใหญ่

23048 509031 00438761 นาย  ณฏัฐช์นาธิป   ธิติศกัดิ สาํนกังานใหญ่

23049 509032 00428837 น.ส.  วรดา   เฮงอุดมทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

23050 509033 00435531 นาย  พงศกร   เกิดวฒันา สาํนกังานใหญ่
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23051 509034 00433084 นาย  พฒันศกัดิ   เกิดอู่ม กฟก.3 นครปฐม

23052 509035 00428514 นาย  ปฏิพทัธ์   ลิมสงวน กฟก.3 นครปฐม

23053 509036 00438389 น.ส.  สาริศา   เหงา้พรหมมินทร์ กฟก.3 นครปฐม

23054 509037 00428900 น.ส.  พรรณราย   วิริยะสิทธิ สาํนกังานใหญ่

23055 509038 00435977 นาย  รังสิวธุ   ธรรมชืน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23056 509039 00426126 น.ส.  กรชนก   สมัพนัธสิทธิ สาํนกังานใหญ่

23057 509041 00440792 นาย  ศุภกรณ์   เชือเจด็ตน สาํนกังานใหญ่

23058 509043 00440138 นาย  ภูรินทร์   กอ้นทอง สาํนกังานใหญ่

23059 509044 00434553 น.ส.  ชฎาภา   ลาํงาม สาํนกังานใหญ่

23060 509045 00438789 นาย  ปฐมพงศ ์  อาศน์สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

23061 509046 00430159 น.ส.  ภรภคั   สุขเกษม สาํนกังานใหญ่

23062 509047 00431650 นาย  นภสินธ์ุ   ภาวฒัน์นิมิต กฟน.1 เชียงใหม่

23063 509048 00432565 นาย  ฉตัร์ณพฒัน์   ฝันอา้ย กฟน.1 เชียงใหม่

23064 509049 00436323 วา่ที ร.ต.  กฤษณะ   วิริยะ กฟน.1 เชียงใหม่

23065 509050 00431173 น.ส.  กมลชนก   แผน่ทอง กฟน.1 เชียงใหม่

23066 509051 00431828 นาย  ธนธรณ์   คุปตษัเฐียร กฟก.1 อยธุยา

23067 509052 00430690 นาย  ณฐันนท ์  อร่ามวาณิชย์ กฟน.3 ลพบุรี

23068 509053 00435995 นาย  วงศกร   คล่องคดีรัฐ กฟก.1 อยธุยา

23069 509054 00429697 นาย  ปถวี   บวบทอง กฟก.1 อยธุยา

23070 509055 00436905 น.ส.  ระพีพรรณ   ป้อมกสนัต์ กฟก.1 อยธุยา

23071 509056 00437060 น.ส.  ปาริชาติ   สมพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

23072 509057 00434917 นาย  ประภสัร์   กลดัสาํเนียง กฟต.1 เพชรบุรี

23073 509058 00431191 น.ส.  พสัราภรณ์   ศรีเดช กฟก.1 อยธุยา

23074 509060 00435672 น.ส.  สาวิตรี   อยูส่บาย กฟก.1 อยธุยา

23075 509061 00428932 นาย  ธนภทัร   เล่ห์กล กฟก.1 อยธุยา
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23076 509062 00433175 น.ส.  ภาวณี   เทียมทดั กฟต.1 เพชรบุรี

23077 509064 00431187 น.ส.  จิราพรรณ   คุม้ภยั กฟก.1 อยธุยา

23078 509067 00430204 นาย  ปิยวฒิุ   แสนอุบล กฟฉ.1 อุดรธานี

23079 509068 00436305 น.ส.  พิชชากร   คงประพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

23080 509069 00436828 น.ส.  ณิชกานต ์  บวัโพธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23081 509070 00432006 นาย  สุวิทย ์  อุทาโย กฟฉ.1 อุดรธานี

23082 509071 00437583 น.ส.  ภพชัร   พฤกษชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23083 509072 00431250 นาย  ดนุช   ชยัมูล กฟฉ.1 อุดรธานี

23084 509074 00431014 นาย  พชัรพล   หวลคนึง กฟฉ.1 อุดรธานี

23085 509075 00429079 น.ส.  ณิชาบูล   เฟืองอินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

23086 509077 00434094 นาย  มณฑล   ทองโพธิเลน็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23087 509078 00432329 นาย  ภาราดร   คงสบาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23088 509079 00436846 น.ส.  ณฐัฐา   มณีงาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23089 509081 00428087 น.ส.  ธญัสุดา   ขาวกระจ่าง กฟต.3 ยะลา

23090 509083 00434076 น.ส.  ไกรสุคนธ์   ไกรศิริโสภณ กฟต.3 ยะลา

23091 509084 00430545 นาย  ณฐัพงศ ์  ศรีสุขสมวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23092 509085 00430068 นาย  พนัธ์วริศ   พิทาคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23093 509086 00435195 นาย  ชีระวิทย ์  จึงมนัคงกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23094 509087 00435290 นาย  ปวีร์   ปะวะเสนงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23095 509088 00430513 นาย  ธนัยวฒัน์   บุญมาก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23096 509089 00431496 นาย  สุกฤษฎิ   มอญไข่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23097 509090 00439844 นาย  พงศศิ์ริ   สมบูรณ์พร้อม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23098 509091 00432242 น.ส.  สุธิดา   ปลืมจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23099 509092 00429592 น.ส.  ประวีณนุช   ศรีขจรวงศ์ สาํนกังานใหญ่

23100 509094 00437797 นาย  ศรัณยภูมิ   เตียนพลกรัง กฟน.2 พิษณุโลก
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23101 509096 00432351 นาย  นาวนิ   พิษณุนาวิน กฟน.2 พิษณุโลก

23102 509098 00431169 นาย  กฤษณ์   งานดี กฟน.1 เชียงใหม่

23103 509100 00442421 น.ส.  ณฐันรี   เม่นวงัแดง กฟน.2 พิษณุโลก

23104 509103 00434321 น.ส.  ปานวาด   วงษบ์วังาม สาํนกังานใหญ่

23105 509105 00429051 น.ส.  กนัตก์นิษฐ์   ทองจีน สาํนกังานใหญ่

23106 509107 00430686 น.ส.  ยอดขวญั   เตียพานิช กฟก.3 นครปฐม

23107 509108 00435313 นาย  คมัคุณ   ภูรินนัทน์ กฟก.3 นครปฐม

23108 509110 00437088 น.ส.  ชลธิชา   บุษราคมั กฟก.3 นครปฐม

23109 509111 00436850 นาย  ธนธรณ์   ตะวนัสุกี กฟก.3 นครปฐม

23110 509114 00432210 นาย  สินธนา   สิงหพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

23111 509116 00442417 นาย  สิรภพ   ธีรกุล กฟน.3 ลพบุรี

23112 509117 00437860 น.ส.  เทวินี   ผายเงิน กฟน.3 ลพบุรี

23113 509119 00432501 น.ส.  วิลาสินี   นามวงษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

23114 509120 00432197 นาย  สุปะกิจ   เหมิกจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

23115 509121 00431537 นาย  พีระพงษ ์  แนวโนนทนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

23116 509123 00428196 น.ส.  จุฑามาศ   จงสูงเนิน กฟก.2 ชลบุรี

23117 509124 00434058 นาย  ธนานนัต ์  ทศันียค์ติภากร กฟก.2 ชลบุรี

23118 509125 00433284 น.ส.  ภูริชญา   ขอร่ม กฟก.2 ชลบุรี

23119 509127 00430559 น.ส.  พชัราภรณ์   สาสะเดาะห์ กฟก.2 ชลบุรี

23120 509128 00431878 น.ส.  ชยดุา   เตียวสุวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

23121 509129 00433648 นาย  เจตริน   สุกโฉม กฟก.2 ชลบุรี

23122 509130 00436155 นาย  ธีรศกัดิ   บานโพธิ กฟก.2 ชลบุรี

23123 509131 00433743 น.ส.  นิศาชล   สืบสาย กฟก.2 ชลบุรี

23124 509132 00433266 นาย  ณรงครั์ชต ์  ละออเอียม กฟก.2 ชลบุรี

23125 509133 00439244 นาย  กมัพล   เนตรสว่าง กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23126 509135 00429829 นาย  อดิศกัดิ   เงาปัดชา กฟก.2 ชลบุรี

23127 509136 00432674 น.ส.  พรสวรรค ์  นพกวด สาํนกังานใหญ่

23128 509137 00433361 นาย  ภทัรพล   สุวรรณทา กฟก.2 ชลบุรี

23129 509138 00432751 นาย  ปุณณวชิ   พนัทอง กฟน.1 เชียงใหม่

23130 509139 00431450 นาย  บลัลงัก ์  สมยักลู กฟก.2 ชลบุรี

23131 509140 00436696 นาย  จิรเวช   วุฒิเนตร กฟก.2 ชลบุรี

23132 509141 00428132 นาย  ธนทั   วิสุทธิรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

23133 509142 00436046 นาย  ธีรภทัร์   ศรีสุข กฟก.2 ชลบุรี

23134 509143 00431614 นาย  กิติพงศ ์  ชุ่มวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

23135 509144 00436032 นาย  คมกฤษณ์   ใสสอาด กฟก.2 ชลบุรี

23136 509145 00431646 นาย  ธนกฤต   กณุาจนัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

23137 509147 00428019 น.ส.  พรินทราย   เทอดไทย สาํนกังานใหญ่

23138 509148 00433157 นาย  ประธาน   ทะระถา กฟน.1 เชียงใหม่

23139 509149 00432533 นาย  ธนากรณ์   แกว้ปัน กฟน.1 เชียงใหม่

23140 509150 00434167 นาย  สุรินทร์   บุญเนตร์ กฟน.1 เชียงใหม่

23141 509151 00434680 นาย  ขจรรัฐ   มากไมตรี กฟน.1 เชียงใหม่

23142 509152 00428150 นาย  ณทั   สร้อยแกว้ สาํนกังานใหญ่

23143 509153 00430381 นาย  จกัรี   เหลก็จีน กฟก.2 ชลบุรี

23144 509156 00432315 นาย  ภานุวฒัน์   นนัตือ กฟก.2 ชลบุรี

23145 509157 00432856 นาย  ทรงยศ   นนัทะเดช กฟก.2 ชลบุรี

23146 509158 00431937 นาย  มุขชนะ   พลเรือง กฟก.2 ชลบุรี

23147 509159 00431341 น.ส.  ณฐันนัท ์  สีละพฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

23148 509161 00430781 น.ส.  ปิยนุช   คาํขวาง กฟน.1 เชียงใหม่

23149 509162 00438157 นาย  ภาณุพงศ ์  ปรางศร สาํนกังานใหญ่

23150 509163 00433416 นาย  ธีรพล   นิมิตรศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่
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23151 509164 00436969 นาย  อคัรพนธ์   ชยัรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

23152 509165 00430777 น.ส.  ชวิกา   หลูสุริยา กฟน.1 เชียงใหม่

23153 509166 00426603 นาย  เพญ็เพชร   เฉยศรีเพชร สาํนกังานใหญ่

23154 509168 00431896 นาย  ฉตัรชยั   ศรีตนชยั กฟน.1 เชียงใหม่

23155 509169 00433725 นาย  ภูชิต   นนัต๊ะ กฟน.1 เชียงใหม่

23156 509170 00430604 นาย  พงศป์ระพนัธ์   ชิตชาญชยั กฟน.1 เชียงใหม่

23157 509172 00434408 นาย  ณภทัร   ใจสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

23158 509173 00435145 นาย  พีรพงษ ์  อินจนั กฟน.1 เชียงใหม่

23159 509175 00431628 นาย  นิติพนธ์   ธิอุตม์ กฟน.1 เชียงใหม่

23160 509176 00435418 นาย  ณฐัวฒิุ   พรานเนือ กฟก.2 ชลบุรี

23161 509177 00434399 นาย  พิสณัห์   ทากนัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

23162 509179 00436250 นาย  ชาญชยั   อฐัมาลา กฟก.2 ชลบุรี

23163 509180 00432456 นาย  กิตติพิชญ ์  ประกอบทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

23164 509182 00430709 นาง  นงลกัษณ์   หนูทวี กฟก.2 ชลบุรี

23165 509183 00437347 นาย  วสนัต ์  ปินตาสา กฟน.1 เชียงใหม่

23166 509184 00434230 นาย  ชลธร   รัตนเลิศนภา กฟก.2 ชลบุรี

23167 509185 00431973 นาย  วฒันศกัดิ   บุญมี กฟน.1 เชียงใหม่

23168 509186 00431123 นาย  จกัรภพ   พ่วงเงิน กฟน.1 เชียงใหม่

23169 509187 00427968 นาย  คุณากร   รักญาติ กฟก.2 ชลบุรี

23170 509188 00436450 นาย  ทวีศกัดิ   เขียวบุตร กฟน.1 เชียงใหม่

23171 509189 00437733 นาย  สญัญา   สมพืช กฟก.2 ชลบุรี

23172 509192 00435686 นาย  พีระ   มาตรบรรจง กฟก.2 ชลบุรี

23173 509193 00431391 นาย  ภูสิทธิ   มหาวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

23174 509194 00430759 นาย  ปริญญา   แป้นแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

23175 509195 00432997 นาย  ธนากูล   บาทา้ว กฟน.1 เชียงใหม่
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23176 509196 00430290 นาย  วฒิุไกร   สารพฒั กฟก.2 ชลบุรี

23177 509197 00433539 นาย  วตัพล   ทะวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

23178 509199 00432010 นาย  วฒิุชยั   คาํเป็ง กฟน.1 เชียงใหม่

23179 509200 00433098 นาย  วฒิุพงษ ์  แสงสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

23180 509202 00433125 นาย  นพดล   สมนึก กฟก.2 ชลบุรี

23181 509204 00437674 นาย  วีรภทัร   ศกัดิประศาสตร์ กฟก.2 ชลบุรี

23182 509205 00439008 นาย  บวรณฐั   สรรสวาสดิ กฟก.2 ชลบุรี

23183 509207 00427718 น.ส.  ณฐัวรรณ   วงัคาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

23184 509209 00438870 นาย  ภาคภูมิ   สายเครือง กฟก.2 ชลบุรี

23185 509210 00429647 นาย  ตุลธร   ภกัดีแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23186 509212 00433616 นาย  วชัรินทร์   อินทสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

23187 509214 00435454 น.ส.  พรพิมล   พลสุวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23188 509216 00430836 นาย  ศาสตร์ตรา   นนทะภา กฟฉ.3 นครราชสีมา

23189 509217 00429942 นาย  เสกสรร   ภาระจริง กฟก.2 ชลบุรี

23190 509218 00430795 นาย  คณิศ   แหม่งปัง กฟฉ.3 นครราชสีมา

23191 509219 00433925 นาย  สรัฐ   โพธิวิฑูรย์ กฟก.2 ชลบุรี

23192 509220 00434858 น.ส.  กลัยรัช   เสริมสุนทรศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

23193 509222 00433052 นาย  พิพฒัน์พงษ ์  สุรพิพิธ กฟก.2 ชลบุรี

23194 509223 00434721 นาย  วิทวสั   ชนะบุญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23195 509224 00429897 นาย  ไชยวฒัน์   นุชโสภณ กฟก.2 ชลบุรี

23196 509225 00437010 นาย  ธีรเมฎฐ ์  กะการดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23197 509226 00430331 นาย  สิริวฒัน์   สุพรมอินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

23198 509227 00433016 นาย  กิตติพิชญ ์  ปานอุทยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

23199 509229 00432842 นาย  ดาํรงเดช   แซ่เจียง กฟฉ.3 นครราชสีมา

23200 509230 00432610 นาย  ไชยา   สุริโย กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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23201 509231 00432747 นาย  ภูมินทร์   แตม้พุดซา กฟฉ.3 นครราชสีมา

23202 509232 00437147 นาย  สุเมธ   แกว้กิง กฟฉ.3 นครราชสีมา

23203 509233 00432965 นาย  พีระพงษ ์  บุญเฟรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23204 509234 00435113 นาย  พิทยตุม ์  กมขนุทด กฟต.1 เพชรบุรี

23205 509235 00438252 นาย  วีรยทุธ   จงเจิมกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

23206 509236 00429029 นาย  ปฏิเวช   ศิริวรรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23207 509237 00436650 นาย  เกียรติศกัดิ   วงเวียน กฟฉ.3 นครราชสีมา

23208 509238 00434626 นาย  วรกานต ์  พราหมณ์จนัทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

23209 509240 00436741 นาย  ศุภวฒัน์   ชูชืน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23210 509241 00433202 นาย  ชาตรี   ดุจพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23211 509243 00430040 นาย  ภทัรกิจ   วรวะไล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23212 509244 00434303 นาย  ระพีพนัธุ์   ดอกคาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23213 509245 00431000 น.ส.  กนกวรรณ   สมนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

23214 509246 00437224 นาย  ยงยทุธ   ชยัภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23215 509249 00431387 นาย  ศกัดิสิทธิ   วงัหอม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23216 509250 00429279 น.ส.  นดัดามาศ   ดวงดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

23217 509251 00438498 น.ส.  ดวงรัตน์   พูนศรีธนากูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

23218 509253 00439153 น.ส.  จิตธาดา   ธรรมสุนทร กฟต.1 เพชรบุรี

23219 509254 00428273 นาย  วชัรพงษ ์  พินพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

23220 509255 00440279 น.ส.  พรรว ี  พนัธ์สถิตย์ กฟต.1 เพชรบุรี

23221 509256 00429156 น.ส.  นนัทิยาภรณ์   มุสิกะสาร กฟฉ.3 นครราชสีมา

23222 509258 00432515 นาย  สุธินนัท ์  จาดฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23223 509259 00426780 นาย  เฉลิมรัฐ   หงส์ทอง กฟต.1 เพชรบุรี

23224 509260 00431428 นาย  ฐาปนา   ตาปราบชยัยะกิตติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23225 509262 00432365 นาย  กฤษณ์พงษ ์  ถนอมพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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23226 509263 00435622 นาย  สราวธุ   เหล่าซว้น กฟต.1 เพชรบุรี

23227 509266 00436541 นาย  สุวิทยา   สิงสถาน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23228 509268 00429192 นาย  พงศศิ์ริ   สุขประวิทย์ กฟต.1 เพชรบุรี

23229 509271 00431923 นาย  บรรหาร   ครองทรัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

23230 509272 00433402 นาย  อนุรักษ ์  ดว้งอุไร กฟต.1 เพชรบุรี

23231 509274 00430327 นาย  สุภพงษ ์  โพธิโสภา กฟต.1 เพชรบุรี

23232 509276 00433816 นาย  ทสัพงษ ์  ประไพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23233 509277 00435086 นาย  อรรจน์   นกยงูแดง กฟน.3 ลพบุรี

23234 509279 00434280 นาย  ขจรศกัดิ   แกว้ทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23235 509280 00430890 นาย  ภูมิพงศ ์  ลิมวงคส์วสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23236 509283 00430109 น.ส.  พชัรียา   วิเชียรรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23237 509284 00430422 นาย  กฤษต   เหนือคลอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23238 509286 00436187 นาย  วนัเฉลิม   พฒันเจริญวงศ์ กฟน.3 ลพบุรี

23239 509287 00429433 นาย  ชิตณรงค ์  สุขจิตร กฟน.3 ลพบุรี

23240 509288 00430995 น.ส.  อจัฉรภรณ์   หนูเกาะทวด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23241 509289 00430018 น.ส.  สมฤทยั   ฉิมพลี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23242 509290 00429451 นาย  ยทุธภูมิ   สายธนู กฟน.3 ลพบุรี

23243 509291 00434117 นาย  ตระการ   ศิริสลุง กฟน.3 ลพบุรี

23244 509292 00430218 น.ส.  สิริพร   ปลืมกมล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23245 509293 00432206 นาย  ฐิติพงษ ์  ถึงสุข กฟน.3 ลพบุรี

23246 509294 00431414 นาย  ธนูศิลป์   บุญจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23247 509296 00433343 น.ส.  ภทัรสุดา   พลสุวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

23248 509297 00437365 น.ส.  วรัญญา   แสนพยหุะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23249 509298 00435727 น.ส.  มณฑาทิพย ์  ศรีโภคา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23250 509299 00429497 นาย  ธวชัชยั   หรุ่นศรีเพง็ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23251 509300 00430804 น.ส.  ภชัราภรณ์   ภูมิพรม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23252 509301 00437333 นาย  มนสัฐากรณ์   นิลทอง กฟน.3 ลพบุรี

23253 509302 00431319 นาย  พีรวชิญ ์  ขนุไพชิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23254 509303 00435381 นาย  ภาณุวฒัน์   ร่วมรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

23255 509304 00432410 นาย  บณัฑิตย ์  อ่อนนอ้ม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23256 509305 00431723 น.ส.  นนัทม์นสั   ศศิพชัรพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

23257 509306 00437888 นาย  ประเสริฐ   สิกขาจารย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23258 509309 00441384 นาย  ปรัชญา   นฤชยั กฟน.3 ลพบุรี

23259 509310 00430472 นาย  ปริวฒัน์   ปันแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23260 509311 00435527 นาย  ชยัทตัต ์  เกษกาํจร กฟน.3 ลพบุรี

23261 509312 00439044 นาย  พงศกร   ศรีใสพฒันกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23262 509314 00432901 นาย  ณฐัชยั   เรือนแป้น กฟน.3 ลพบุรี

23263 509315 00434967 นาย  พิทยา   ฤทธิโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23264 509319 00434608 นาย  ณฐัภทัร์   รืนอารีย์ กฟน.2 พิษณุโลก

23265 509320 00434385 นาย  ภูริพิเชฐ   หตัถกรรม กฟก.1 อยธุยา

23266 509321 00431137 นาย  รัฐภูมิ   สิงหเสนี กฟน.2 พิษณุโลก

23267 509322 00429910 นาย  อนวชั   บวัคาํ กฟก.1 อยธุยา

23268 509323 00433498 นาย  นนทวฒัน์   บุญเป็ง กฟน.2 พิษณุโลก

23269 509334 00434535 น.ส.  สุชานนัท ์  สมบูรณ์ กฟน.2 พิษณุโลก

23270 509335 00435222 น.ส.  ชุตินนัท ์  ตรงต่อกิจ กฟน.2 พิษณุโลก

23271 509336 00434808 น.ส.  นิรดา   ชูไว กฟน.2 พิษณุโลก

23272 509352 00437438 นาย  ภทัร   หมืนแกลว้กลา้วิชิต กฟต.3 ยะลา

23273 509357 00430454 นาย  อภิวฒัน์   สงัขชุ์ม กฟต.3 ยะลา

23274 509358 00432147 สิบเอก  พิชญา   เทวยรัุง กฟต.3 ยะลา

23275 509359 00436064 น.ส.  ญาณิกา   ตระกูลกาํจาย กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23276 509360 00426512 นาย  สุรเชษฐ์   สมัฤทธิ สาํนกังานใหญ่

23277 509361 00432133 น.ส.  ญาณินี   ศิริไชย กฟต.3 ยะลา

23278 509363 00427954 น.ส.  รุ่งรวิน   ภิบาลญาติ สาํนกังานใหญ่

23279 509364 00429483 นาย  อาร์ฟาซต ์  ยานยา กฟต.3 ยะลา

23280 509365 00431632 นาย  วศิน   ภู่เจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

23281 509366 00429283 นาย  พงศธร   จนัจุฬา กฟต.3 ยะลา

23282 509368 00428637 น.ส.  ภทัราภรณ์   นฤภยั กฟต.3 ยะลา

23283 509370 00429297 นาย  วีระวฒิุ   จนัทร์ภาโส กฟต.3 ยะลา

23284 509371 00428469 นาย  ณภทัร   ธนะโชครุ่งเรือง สาํนกังานใหญ่

23285 509372 00441784 น.ส.  อาดีละห์   อาลีบาโง กฟต.3 ยะลา

23286 509375 00430236 นาย  ภานุมาศ   ชูจินดา กฟต.3 ยะลา

23287 509376 00433898 นาย  อฐักร   จนัทนรัตน์ สาํนกังานใหญ่

23288 509377 00429506 นาย  ญาโนทยั   บรรจงรัตน์ กฟต.3 ยะลา

23289 509379 00432438 นาย  วศิน   ธรรมชาติ กฟต.3 ยะลา

23290 509380 00432442 นาย  สราวธุ   เปียคง กฟต.3 ยะลา

23291 509385 00430268 นาย  พงศธร   กถนานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23292 509387 00427827 น.ส.  ชลิตา   มุขสมบติั สาํนกังานใหญ่

23293 509389 00427772 น.ส.  กุลวดี   พงศีลวตั สาํนกังานใหญ่

23294 509390 00438020 นาย  พีรเดช   ประทยับุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

23295 509392 00428364 น.ส.  พรตะวนั   เหงียบกุล สาํนกังานใหญ่

23296 509395 00439412 วา่ที ร.ต.  เอกวิน   หมานอะ กฟต.3 ยะลา

23297 509396 00426926 นาย  จกัรเรศ   เรืองรัศมีเทพ สาํนกังานใหญ่

23298 509397 00433107 นาย  ชูพงษ ์  อาษาพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

23299 509398 00438634 นาย  อดิชาติ   จนัทร์พราหม กฟก.1 อยธุยา

23300 509399 00433270 นาย  ชยัชนะ   รอดแพง กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23301 509400 00434826 น.ส.  ยวุดี   นนทะสร กฟต.3 ยะลา

23302 509401 00435654 น.ส.  อวภาส์   สุวรรณพิทกัษ์ กฟก.1 อยธุยา

23303 509403 00436169 นาย  ณฐัพงษ ์  องักาพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23304 509404 00434476 น.ส.  ปรวีย ์  สมใจนึก กฟก.1 อยธุยา

23305 509405 00433793 นาย  นราธิวฒัน์   ธรรมเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

23306 509406 00435181 นาย  ธีรชยั   ภาคบุญมีเจริญ กฟก.1 อยธุยา

23307 509407 00427213 น.ส.  ทิพยสุ์ดา   สาหร่ายทอง สาํนกังานใหญ่

23308 509408 00428623 นาย  นฐักานต ์  เมฆวนั กฟฉ.1 อุดรธานี

23309 509409 00434971 นาย  ณฐัวฒัน์   พุฒิฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

23310 509410 00429574 นาย  วรวฒัน์   ยนืยง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23311 509411 00429710 นาย  รัตน์พงษ ์  บวัทวี กฟก.1 อยธุยา

23312 509413 00427209 น.ส.  กณัฐีรัตน์   บุญยนื สาํนกังานใหญ่

23313 509414 00428100 น.ส.  วิลาวรรณ   ดวงประทีป กฟก.1 อยธุยา

23314 509415 00437210 น.ส.  อรอนงค ์  พรวงคเ์ลิศ กฟฉ.1 อุดรธานี

23315 509416 00434349 นาย  ณฏัฐสิทธิ   พุ่มไชย กฟก.1 อยธุยา

23316 509417 00431569 น.ส.  วรารัตน์   ทองพุ่ม กฟก.1 อยธุยา

23317 509418 00436446 น.ส.  ณิฐิชา   โรจนพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

23318 509421 00429560 นาย  ธนากร   ฤกษะเสน สาํนกังานใหญ่

23319 509422 00435359 นาย  ธนศกัดิ   ซาซุม กฟฉ.1 อุดรธานี

23320 509423 00430981 นาย  มาวิน   พนัธุโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

23321 509424 00436173 นาย  อภิชยั   ผอ่งใส กฟฉ.1 อุดรธานี

23322 509425 00430181 นาย  วชัรพงษ ์  คาํสมคัร กฟฉ.1 อุดรธานี

23323 509427 00431846 นาย  จิรพงษ ์  โสมภีร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23324 509428 00430581 นาย  อภิวฒัน์   บ่อคาํเกิด กฟฉ.1 อุดรธานี

23325 509429 00430618 นาย  ณฐัวฒิุ   แกว้กาหนนั กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23326 509430 00430577 นาย  สุภาษิต   จนัทะคาํภา กฟฉ.1 อุดรธานี

23327 509431 00441493 นาย  สุรเชษฐ์   แดงนอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

23328 509432 00442562 นาย  พงศภ์รณ์   ยืนชีวติ กฟฉ.1 อุดรธานี

23329 509434 00441275 นาย  อรรถสิทธิ   หอยสงัข์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23330 509435 00435331 นาย  ชนะภยั   แนวเงินดี กฟฉ.1 อุดรธานี

23331 509437 00435668 น.ส.  ณฐักฤตา   นาแซง กฟฉ.1 อุดรธานี

23332 509438 00428532 น.ส.  อาทิตยา   นารักษ์ สาํนกังานใหญ่

23333 509440 00438911 นาย  นรุตม ์  แดงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

23334 509441 00440788 นาย  ศิรวชิญ ์  สุขเกษตร กฟฉ.1 อุดรธานี

23335 509442 00440201 นาย  ประสิทธิ   วะสาร กฟฉ.1 อุดรธานี

23336 509443 00428996 นาย  สุริยกานต ์  พุ่มดอกไม้ สาํนกังานใหญ่

23337 509444 00433666 นาย  ปิยะวฒัน์   ภาระกุล สาํนกังานใหญ่

23338 509445 00427627 นาย  กชกาญจน์   เฟืองงาม สาํนกังานใหญ่

23339 509446 00429960 นาย  ไกรศกัดิ   แกว้เกษศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

23340 509447 00427354 น.ส.  ธนพร   รุ่งพิชญนุกูล สาํนกังานใหญ่

23341 509448 00429556 นาย  ธาดา   อุ่นตนักาศ กฟฉ.1 อุดรธานี

23342 509449 00435004 นาย  สุพิศ   หมู่หาร กฟฉ.1 อุดรธานี

23343 509450 00434999 นาย  ณฐันนท ์  คาํสิงห์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23344 509453 00435927 นาย  ธนภพ   หอมเพชร กฟฉ.1 อุดรธานี

23345 509454 00440142 นาย  ชลธี   ควรชม สาํนกังานใหญ่

23346 509456 00435440 นาย  พงศภคั   วงคฝั์น กฟฉ.1 อุดรธานี

23347 509457 00442558 นาย  เรืองศกัดิ   ไชยโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

23348 509458 00433389 นาย  วฒิุชยั   เขม็มา กฟฉ.1 อุดรธานี

23349 509459 00429833 นาย  เกียรติศกัดิ   แกว้หนองสงัข์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23350 509460 00434662 นาย  ชชัวาลย ์  แสนคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23351 509462 00430959 นาย  นิพล   ขาํวฒิุ กฟก.1 อยธุยา

23352 509463 00428764 นาย  ศกัรินทร์   ธรรมกิจจา กฟก.1 อยธุยา

23353 509464 00439149 นาย  วธนั ู   รักษาชอบ กฟก.1 อยธุยา

23354 509465 00432256 นาย  ชยัพร   สุวรรณ์เวียง กฟฉ.3 นครราชสีมา

23355 509466 00437765 นาย  กาํธร   จินดามณี กฟก.1 อยธุยา

23356 509467 00437242 นาย  พิชญานนท ์  กองรส กฟก.1 อยธุยา

23357 509468 00430113 นาย  โกศล   มหาพงค์ กฟก.1 อยธุยา

23358 509469 00433020 นาย  วรินทร   ภู่ระหงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23359 509470 00436937 นาย  นนัทวฒัน์   ระนาํไทยสงฆ์ กฟก.1 อยธุยา

23360 509471 00428805 นาย  เจษฎา   มาโพนทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

23361 509472 00435468 นาย  วสนัต ์  ไข่นอ้ย กฟก.1 อยธุยา

23362 509474 00430654 นาย  สุวินยั   สระบวับาล กฟน.3 ลพบุรี

23363 509475 00433543 นาย  ณฐั   ศศิมณฑล กฟก.1 อยธุยา

23364 509476 00435040 นาย  นพดล   รักประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

23365 509478 00436632 นาย  สุรกิจ   วนัจิว กฟก.1 อยธุยา

23366 509479 00429615 นาย  อิสระพล   พิมพน์อ้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

23367 509483 00437238 น.ส.  นิภาพร   เดชคาํภู กฟฉ.3 นครราชสีมา

23368 509484 00433852 นาย  ประสพ   เรืองสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

23369 509485 00439785 นาย  อณุโลม   ทวีทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23370 509486 00433193 นาย  ชุติเดช   หมืนมะเริง กฟฉ.3 นครราชสีมา

23371 509487 00430822 นาย  ถวายศกัดิ   ราชจินดา กฟฉ.3 นครราชสีมา

23372 509488 00438361 นาย  บุญเสริม   วิชรโชติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23373 509489 00431800 นาย  เผา่สยาม   คาํสิงห์ กฟน.3 ลพบุรี

23374 509490 00428378 นาย  ไพรัช   อิมสมบติั กฟต.1 เพชรบุรี

23375 509491 00428928 นาย  ดุสิต   สิมหล่า กฟฉ.3 นครราชสีมา
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23376 509492 00435777 นาย  ขวญัประชา   พรมวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

23377 509494 00435945 นาย  จิรศกัดิ   เมตตานยัธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

23378 509495 00433189 นาย  อนุรักษ ์  ฐานกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

23379 509496 00436078 นาย  นนัทชยั   ฉายทอง กฟน.3 ลพบุรี

23380 509498 00432733 นาย  ศรัณย ์  พนัพวั กฟต.1 เพชรบุรี

23381 509499 00430072 นาย  แสงวรา   อินทโฉม กฟน.3 ลพบุรี

23382 509500 00432783 นาย  สมมาต   ยงุสนัเทียะ กฟน.3 ลพบุรี

23383 509501 00431355 นาย  อมรเทพ   ทรัพยถิ์ระ กฟต.1 เพชรบุรี

23384 509502 00435090 นาย  ชุษณะ   ลอ้สกุล กฟน.3 ลพบุรี

23385 509503 00431919 นาย  อาํนาจ   เดือนขึน กฟต.1 เพชรบุรี

23386 509504 00431141 นาย  รุ่งโรจน์   มหาบุญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23387 509505 00438507 นาย  กฤษดา   ประภาวะนงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

23388 509506 00434030 นาย  พงศว์รัท   ฉนัทท์ตัไพศาล กฟต.1 เพชรบุรี

23389 509507 00430963 นาย  กนัตภณ   เกษรจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23390 509508 00435822 นาย  สิริศกัดิ   ทองจนัทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

23391 509509 00441334 นาย  ปิยะพงษ ์  ภกัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

23392 509510 00436264 นาย  ครรชิตพล   จตุรงคก์ลุ กฟต.1 เพชรบุรี

23393 509511 00438339 น.ส.  บุษราคมั   จรรยารักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

23394 509512 00433470 นาย  นิกร   ดาํเอียมดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

23395 509513 00432151 นาง  ฑิตยาภรณ์   ดว้ยสาร กฟน.3 ลพบุรี

23396 509514 00431682 น.ส.  วนัดี   ตนัติเชวงฐากูร กฟต.1 เพชรบุรี

23397 509515 00433234 น.ส.  สุภาเพญ็   เงินปุ่น กฟน.3 ลพบุรี

23398 509516 00431119 นาย  ณราวฒิุ   บุราณกุลยศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23399 509517 00427586 นาย  ฐดากรณ์   อบเชย กฟน.3 ลพบุรี

23400 509519 00434199 นาย  จิระวฒัน์   วรรณรินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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23401 509520 00429374 นาย  แสงตะวนั   ศรีจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

23402 509521 00439626 น.ส.  ทิพวลัย ์  เมฆวิลยั กฟต.1 เพชรบุรี

23403 509523 00438866 นาย  จกัริน   จาํนงนอก กฟฉ.3 นครราชสีมา

23404 509524 00438852 นาย  กฤต   ลอ้มไล้ กฟน.3 ลพบุรี

23405 509526 00431769 นาย  ธีรพงษ ์  ดวงสวา่ง กฟน.3 ลพบุรี

23406 509528 00435836 นาย  นิรันดร์   จิตตบ์าํรุงสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

23407 509529 00431719 น.ส.  เกศินี   รุ่งเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

23408 509531 00432379 นาย  กฤษฎา   ป้อมสุวรรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23409 509534 00435109 นาย  ปัญญากร   ฟักขาว กฟน.3 ลพบุรี

23410 509535 00431214 นาย  วิวฒัน์   มาจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23411 509536 00430163 นาย  จกัรรินทร์   ขนัหอม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23412 509537 00441766 นาย  ณฐัพล   ตาเทพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23413 509538 00434735 นาย  วชิระพล   จนัทร์ทรง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23414 509539 00430713 นาย  กฤษฎา   เฉวียงวาส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23415 509540 00432115 นาย  ภสัดา   ประดบัสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23416 509541 00442021 นาย  ตติยเทพ   ธานิสพงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23417 509542 00435795 นาย  ภูมิวฒันา   โพทะจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23418 509543 00435781 นาย  ภาณุวฒัน์   เทียบเปรียบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23419 509544 00431591 น.ส.  สุวิมล   จนัทร์กุลโล กฟก.2 ชลบุรี

23420 509545 00427631 น.ส.  กรองกาญจน์   จีนะพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

23421 509546 00435377 นาย  กฤษดา   อินสวา่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23422 509548 00431587 นาย  รัฐพล   จิตรมาส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23423 509549 00436387 น.ส.  ศิริกญัญา   กองราช กฟก.2 ชลบุรี

23424 509550 00439680 นาย  จิราย ุ  รุ่งเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23425 509551 00430636 นาย  สมศกัดิ   โกศลัวิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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23426 509552 00437565 นาย  เอกพจน์   สืบสอาด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23427 509553 00432547 น.ส.  บุญฑริกา   ผากาํเนิด กฟก.2 ชลบุรี

23428 509555 00431369 นาง  อรพิน   ขวญัเมือง กฟก.2 ชลบุรี

23429 509556 00441166 นาย  สมานชยั   เทพมุสิก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23430 509557 00435422 นาย  พิเชษฐ์   กานงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23431 509559 00433048 นาย  พงศธร   โทศรีแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23432 509561 00431941 นาย  รุ่งโรจน์   ทรัพยเ์มฆ กฟน.3 ลพบุรี

23433 509562 00435022 นาย  จีระวิทย ์  มะพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23434 509564 00439321 นาย  ธนรัฐ   วรรณโภคา กฟน.3 ลพบุรี

23435 509565 00432129 นาย  อนุรักษ ์  อานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

23436 509566 00430177 นาย  วริทธิ   บวัจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

23437 509567 00430440 นาย  อินสอน   อินเหลา กฟน.1 เชียงใหม่

23438 509568 00430727 นาย  ทวีศกัดิ   พากอ กฟน.1 เชียงใหม่

23439 509569 00430672 นาย  ชูเกียรติ   ทาจอ้ย กฟน.1 เชียงใหม่

23440 509570 00431905 นาย  เสกสรร   จอมหลา้ กฟก.2 ชลบุรี

23441 509572 00436573 นาย  วิสนัต ์  สุริโย กฟน.1 เชียงใหม่

23442 509573 00434212 นาย  ธนาคาร   เชือเขียว กฟน.1 เชียงใหม่

23443 509574 00429538 นาย  พฒันพงษ ์  ชา้งแจง้ กฟก.2 ชลบุรี

23444 509575 00441439 น.ส.  มลฤดี   ใจสงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

23445 509576 00429633 นาง  นิรมล   ชุตินนัทกุล กฟก.2 ชลบุรี

23446 509577 00432951 นาย  วงศธร   ปิลกศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

23447 509578 00431232 นาย  สราวฒิุ   เตง็โสดา กฟก.2 ชลบุรี

23448 509579 00434458 นาย  ธีระวฒัน์   โพธิทอง กฟน.1 เชียงใหม่

23449 509580 00433139 น.ส.  ชินภคั   ปินมณี กฟก.2 ชลบุรี

23450 509581 00436482 นาย  เกียรติศกัดิ   กรรณฉวี กฟก.2 ชลบุรี
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23451 509582 00432642 นาย  จกัรพงศ ์  ทมิฬศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

23452 509583 00438016 นาย  วิชยั   กฤษณะพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

23453 509584 00434258 นาย  เอกพล   ใจเลิศ กฟน.1 เชียงใหม่

23454 509585 00433066 นาย  จิระศกัดิ   ทพัซา้ย กฟก.2 ชลบุรี

23455 509587 00434294 นาย  กิตินนัท ์  สิทธิวงคเ์ป็ง กฟน.1 เชียงใหม่

23456 509588 00437424 นาย  สาธิต   มูลศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

23457 509589 00437397 นาย  ดนยั   วงศใ์หม่ กฟน.1 เชียงใหม่

23458 509590 00431987 นาย  อนุชิต   ยาวิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

23459 509591 00431969 นาย  ชานนท ์  จนัทร์สม กฟน.1 เชียงใหม่

23460 509592 00432238 นาย  ตนัตรานนท ์  กลูสูงเนิน กฟน.1 เชียงใหม่

23461 509593 00432288 นาย  คมกริช   เสาร์แกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

23462 509594 00438725 นาย  ชยันฐั   สุรินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

23463 509595 00433111 นาย  อนนัต ์  นารัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

23464 509596 00430909 นาย  ทรงเกียรติ   เพช็รร่วง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23465 509597 00433684 นาย  พงศกร   จอมเมืองกาศ กฟน.1 เชียงใหม่

23466 509598 00433670 นาย  สมบูรณ์   ฝึกฝน กฟน.1 เชียงใหม่

23467 509599 00435054 นาย  พิศิษฐ์   จงพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23468 509600 00433002 นาย  กิตติภาคย ์  มีผดุง กฟน.1 เชียงใหม่

23469 509601 00434521 นาย  ภานุพงศ ์  ตุลาธาร กฟน.1 เชียงใหม่

23470 509602 00431773 นาย  ณฐัพงศ ์  วอ่งปลูกศิลป์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23471 509603 00432024 นาย  วิจกัษณ์   ฉตัรปวงคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

23472 509604 00434717 นาย  พรเทพ   บวัพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23473 509605 00432179 นาย  ฐิติวชัร์   บุญนาค กฟก.2 ชลบุรี

23474 509606 00434894 น.ส.  พรพิมล   บริบูรณ์สามคัคี กฟก.2 ชลบุรี

23475 509607 00430731 นาย  นฤทธิ   หาญมงคล กฟน.1 เชียงใหม่
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23476 509608 00433525 นาย  ทรงพล   โลมาธร กฟก.2 ชลบุรี

23477 509609 00435127 นาย  ปรัชญา   ศิริลน้ กฟก.2 ชลบุรี

23478 509610 00431991 นาย  อดิเรก   หน่อคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

23479 509611 00438989 นาย  ดิเรก   งามสนัติวรกุล กฟก.2 ชลบุรี

23480 509612 00437115 น.ส.  ชณฐัตา   ฟองโห้ย กฟก.2 ชลบุรี

23481 509613 00430745 นาย  กฤษฎา   สมชาย กฟน.1 เชียงใหม่

23482 509614 00435581 นาย  ศรัณ ู   บุญเสริม กฟก.2 ชลบุรี

23483 509615 00436787 น.ส.  รตีทิพย ์  หาญประสพ กฟก.2 ชลบุรี

23484 509616 00434121 นาย  อดุลวิทย ์  กอ้นกลีบ กฟน.1 เชียงใหม่

23485 509617 00439549 นาย  ธีวภทัร   สิงห์นนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

23486 509618 00432038 นาย  สุทธิพงศ ์  วงคแ์สน กฟน.1 เชียงใหม่

23487 509620 00439553 นาย  กตญั ู   นุชนาบี กฟก.2 ชลบุรี

23488 509621 00430363 นาย  ณฐัวฒัน์   วงศค์ฑาวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

23489 509622 00433620 นาย  วรวิทย ์  ศรีแจง้ กฟก.2 ชลบุรี

23490 509624 00431432 นาย  อรรถพล   แกว้ธีรองักูร กฟน.1 เชียงใหม่

23491 509625 00435068 นาย  ธงชยั   รัตนะโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23492 509626 00431400 นาย  กฤษณะ   สิงห์แกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

23493 509627 00436337 น.ส.  ศศิธร   บุญเลิศลภ กฟน.1 เชียงใหม่

23494 509629 00436646 นาย  นพรัตน์   พนัธุ์งาม กฟน.1 เชียงใหม่

23495 509630 00436464 นาย  ปฐมพงศ ์  ลพมรกต กฟก.2 ชลบุรี

23496 509631 00432529 นาย  วิรัตน์   แสนเสนา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23497 509632 00437256 น.ส.  วาสนา   มากศิริ กฟก.2 ชลบุรี

23498 509633 00428528 นาย  พิสิทธิ   สุขคุม้ สาํนกังานใหญ่

23499 509634 00432492 นาย  นรากร   ติใจ กฟก.2 ชลบุรี

23500 509635 00433907 น.ส.  สายพิน   สุขแสวง กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23501 509636 00432042 นาย  กิตติพงษ ์  ทองเกต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23502 509637 00432810 นาย  จิรโรจ   เจริญผอ่ง กฟก.1 อยธุยา

23503 509638 00431737 นาย  จิรศกัดิ   มงักรแสงแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

23504 509639 00440229 นาย  เอกณฐั   วิสุทธาธรรม กฟก.2 ชลบุรี

23505 509640 00433939 นาย  ธนพล   บุญทศ กฟก.2 ชลบุรี

23506 509643 00433802 นาย  ชาคริต   สืบสอน กฟก.2 ชลบุรี

23507 509646 00427259 นาย  ไสว   แซ่ลก สาํนกังานใหญ่

23508 509649 00434276 นาย  สญัชยั   เมฆทนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23509 509650 00426871 นาย  สิรวชิญ ์  เพียงใจวงค์ สาํนกังานใหญ่

23510 509651 00430840 นาย  บุญจริง   แซ่อิว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23511 509652 00429865 นาย  สุริยพงศ ์  เพชรศรี สาํนกังานใหญ่

23512 509654 00435268 น.ส.  พรปวณ์ี   ลอ้มคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23513 509661 00432397 น.ส.  ราตรี   อนนัตเจริญโชค กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23514 509664 00428073 นาง  ฟองฝน   โทบุรี กฟต.3 ยะลา

23515 509666 00428819 นาย  ทศพร   ปานพวงแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23516 509668 00428405 นาย  พิพฒัน์พงษ ์  ฉะแดง กฟต.3 ยะลา

23517 509669 00431664 นาย  อคัรเดช   วฒันปักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23518 509670 00436137 น.ส.  อรพิน   อินณราช กฟน.2 พิษณุโลก

23519 509672 00430395 น.ส.  วีณากร   หนูเนตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23520 509673 00427431 นาย  ธนพล   ร้อยศรี สาํนกังานใหญ่

23521 509676 00429601 นาย  พงศศ์กัดิ   คุม้ภยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23522 509677 00429788 นาย  ราชนัย ์  รองจาํนงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23523 509678 00431078 นาย  สุภีม   นิระหานี สาํนกังานใหญ่

23524 509679 00428382 นาย  ทศันยั   พรหมแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23525 509683 00429065 น.ส.  นิศารัตน์   ส่งสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23526 509684 00426958 นาย  พิชยั   บุญสอน สาํนกังานใหญ่

23527 509686 00431864 น.ส.  เรวดี   โรจน์ธนานนัต์ กฟก.1 อยธุยา

23528 509687 00427445 นาย  สรวชิญ ์  หสัดี สาํนกังานใหญ่

23529 509688 00432947 น.ส.  นิลยา   ปัญญาสยั                              กฟก.1 อยธุยา

23530 509690 00434862 นาย  ซุลกิฟลี   มูซอ กฟต.3 ยะลา

23531 509691 00428564 นาย  เมธวิน   หอมฉวี สาํนกังานใหญ่

23532 509692 00431741 นาย  อฐัพล   รอดแยม้ กฟก.1 อยธุยา

23533 509693 00434412 น.ส.  มณญัญา   มีพลกิจ กฟก.1 อยธุยา

23534 509694 00432638 น.ส.  วณฐัน์สรา   มิงสูริพงศ์ กฟต.3 ยะลา

23535 509695 00428550 นาย  วนัเฉลิม   พลหาญ สาํนกังานใหญ่

23536 509696 00431482 นาย  สุธินนัท ์  สุวรรณเขต กฟฉ.1 อุดรธานี

23537 509697 00431105 น.ส.  ภนิตา   แกว้แกมทอง สาํนกังานใหญ่

23538 509698 00429360 วา่ที ร.ต.  ณฐัพงษ ์  ชุมยวง กฟต.3 ยะลา

23539 509699 00441057 นาย  ธีรบูลย ์  เอือวรรณกิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

23540 509700 00427754 นาย  พีรพชัร์   ขนัเพช็ร์ สาํนกังานใหญ่

23541 509701 00432779 นาย  อดิพงศ ์  พิทกัษก์ลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

23542 509702 00427481 นาย  จิรคุณ   เอมอยู่ สาํนกังานใหญ่

23543 509703 00437379 นาย  จิระศกัดิ   โคตรปัตถา กฟฉ.1 อุดรธานี

23544 509704 00428328 นาย  ทวีศกัดิ   เพญ็โภคยั สาํนกังานใหญ่

23545 509705 00435963 นาย  นาํโชค   บึงบวับาน กฟต.3 ยะลา

23546 509706 00428069 นาย  อภิวฒัน์   พานทอง สาํนกังานใหญ่

23547 509707 00432606 นาย  ฮาซนั   ดอฮอ กฟต.3 ยะลา

23548 509708 00428055 นาย  ภูริวฒัน์   เมฆอรุณ สาํนกังานใหญ่

23549 509709 00428778 นาย  สิรภพ   ชูรัตน์ กฟต.3 ยะลา

23550 509713 00434812 นาย  อบัดุลรอยะ   สะอะ กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23551 509719 00429792 นาย  อนนัต ์  อุเซ็ง กฟต.3 ยะลา

23552 509721 00428946 นาย  อิรฟาน   อะปะแต กฟต.3 ยะลา

23553 509728 00429215 นาย  ชาํนาญ   มณีโชติ กฟต.3 ยะลา

23554 509730 00439335 นาย  พงศธร   สุวะศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

23555 509731 00433911 น.ส.  วรวีร์   ทิพยศิ์โรเวฐน์ กฟต.3 ยะลา

23556 509732 00434226 น.ส.  สุพชัญา   ไชยชมภู สาํนกังานใหญ่

23557 509734 00429251 นาย  อิทธินพ   โคตรอาษา กฟฉ.1 อุดรธานี

23558 509735 00431791 น.ส.  วรุณยพุา   หนูปาน กฟต.3 ยะลา

23559 509739 00432260 นาย  ธวชัชยั   เกตุแกว้ กฟต.3 ยะลา

23560 509740 00426403 นาย  จกัรพนัธ์   อร่ามดิลกรัตน์ สาํนกังานใหญ่

23561 509741 00426594 น.ส.  ทฤฒมน   จนัทร สาํนกังานใหญ่

23562 509742 00426330 นาย  กานต ์  เม่งช่วย สาํนกังานใหญ่

23563 509743 00427522 นาย  ณฐวร   สินสุภา สาํนกังานใหญ่

23564 509744 00427104 น.ส.  กมลเนตร   พ่วงลา สาํนกังานใหญ่

23565 509745 00426944 นาย  วฒิุภูมิ   กาญจนา สาํนกังานใหญ่

23566 509746 00440374 นาย  นตัร์ชานนท ์  ทองหอม กฟต.3 ยะลา

23567 509747 00427077 น.ส.  ชญากานต ์  ขนัธ์ทอง สาํนกังานใหญ่

23568 509748 00429265 น.ส.  พนัทิวา   เวชบรรพต กฟฉ.1 อุดรธานี

23569 509749 00433884 น.ส.  ศศิกานต ์  จกัรมานนท์ กฟต.3 ยะลา

23570 509750 00429706 นาย  พิพฒัน์   เนานิน กฟฉ.1 อุดรธานี

23571 509752 00426380 นาย  พสิษฐ ์  วงศปิ์ติรุ่งเรือง สาํนกังานใหญ่

23572 509753 00429247 น.ส.  จรัญญา   หร่องบุตรศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

23573 509754 00428423 นาย  วิมล   สีโท กฟต.3 ยะลา

23574 509755 00435159 นาย  อนุชา   ทศหลา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

23575 509756 00432701 น.ส.  จารีย ์  ขวญัเจริญ กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23576 509757 00431832 นาย  ปิยะณฐั   สิทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

23577 509759 00437056 นาย  มติชน   กลา้หาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

23578 509760 00437810 นาย  ชยงักูร   ขาวปลอด กฟก.1 อยธุยา

23579 509761 00433452 นาย  อนุกูล   รัตนวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

23580 509762 00431814 นาย  สุรพงษ ์  คาํแกว้ กฟก.1 อยธุยา

23581 509763 00432656 นาย  สมศกัดิ   หรรษภิญโญ กฟก.1 อยธุยา

23582 509764 00432888 น.ส.  ภรณ์ธิดา   แกว้ปัตตา กฟก.1 อยธุยา

23583 509765 00426421 นาย  ชยัรัตน์   วินยัพานิช สาํนกังานใหญ่

23584 509766 00434630 นาย  เจษฎา   ผลมะเฟือง กฟก.1 อยธุยา

23585 509767 00437915 นาย  ศิขเรศ   ธะนะเดช กฟก.1 อยธุยา

23586 509768 00432838 นาย  อิทธิกร   เอียมสงัขท์อง กฟก.1 อยธุยา

23587 509769 00432551 นาย  พงศศิ์ริ   โพธิเขียว กฟก.1 อยธุยา

23588 509771 00436555 นาย  ภาณุพงศ ์  นาสินสร้อย กฟฉ.1 อุดรธานี

23589 509772 00430195 นาย  เมธาวี   ขวญัจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

23590 509773 00431755 นาย  ปัญญา   แสงทอง กฟก.1 อยธุยา

23591 509774 00434480 นาย  เกษมสนัติ   เจริญชืน กฟก.1 อยธุยา

23592 509775 00430418 น.ส.  ภทัรวดี   ไทยคุรุพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

23593 509777 00433993 นาย  วชัรพงศ ์  พลศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

23594 509778 00430131 นาย  สุขเกษม   อศัวะไพฑูรย์ กฟก.1 อยธุยา

23595 509779 00431600 นาย  ซูกรันอร์   บินแวอาแซ กฟต.3 ยะลา

23596 509780 00433375 นาย  ชยพล   แสงอร่าม กฟก.1 อยธุยา

23597 509781 00439058 นาย  นิติกร   ชาตะพา กฟก.1 อยธุยา

23598 509783 00436523 นาย  นราวิชญ ์  บุตรจินดา กฟก.1 อยธุยา

23599 509786 00435272 นาย  วรวฒิุ   แว่นแควน้ กฟฉ.1 อุดรธานี

23600 509787 00429847 น.ส.  ฉนัชนก   กุลสุพงศ์ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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23601 509788 00437129 นาย  วนัชยั   สุรจิต กฟก.1 อยธุยา

23602 509789 00432424 นาย  อรรถพล   เทพศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

23603 509790 00430086 นาย  สุรเดช   เพช็ร์รัตน์ กฟน.2 พิษณุโลก

23604 509791 00434426 นาย  เจริญ   บุญงาม กฟก.1 อยธุยา

23605 509792 00426849 นาย  ธนกฤชช ์  อินสว่าง กฟก.1 อยธุยา

23606 509793 00430345 นาย  สิทธิชยั   คาํขยาย กฟก.1 อยธุยา

23607 509794 00433161 นาย  พิษณุ   พลทาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

23608 509796 00427922 วา่ที ร.ต.  จกัรกฤษ   ฮานาฟี สาํนกังานใหญ่

23609 509799 00436569 นาย  ณฐัชยั   ศรีแกว้ สาํนกังานใหญ่

23610 509800 00435886 นาย  สนัติภาพ   พลดงนอก สาํนกังานใหญ่

23611 509803 00434935 นาย  ณฐัวิทยวฒิุ   สนธยานานนท์ สาํนกังานใหญ่

23612 509804 00427427 นาย  ปริญญา   อินทร์เอียม สาํนกังานใหญ่

23613 509805 00427495 น.ส.  ปัจฉิมาพร   กลุสิงห์ สาํนกังานใหญ่

23614 509806 00426835 นาย  พงศธร   วงคอ์นุกุล สาํนกังานใหญ่

23615 509807 00427136 นาย  พงศป์ณต   ไวบรรเทา สาํนกังานใหญ่

23616 509808 00426180 นาย  จตุภูมิ   พุ่มดาํ สาํนกังานใหญ่

23617 509809 00426980 น.ส.  พชัรพร   ศิริถาพร สาํนกังานใหญ่

23618 509810 00427140 นาย  กิตติคุปต ์  คุณโฑ สาํนกังานใหญ่

23619 509811 00427663 น.ส.  ธนพร   พละสรร สาํนกังานใหญ่

23620 509812 00426899 น.ส.  สุภคัวดี   เจดียก์นั สาํนกังานใหญ่

23621 509813 00427722 น.ส.  ธนัยวีร์   เจียรมณีโชติชยั สาํนกังานใหญ่

23622 509814 00428669 นาย  นพวธุ   ปัตนี สาํนกังานใหญ่

23623 509815 00426099 นาย  สุรฉตัร   ปัดครบุรี สาํนกังานใหญ่

23624 509816 00437301 น.ส.  ปวิชญา   ปลงัดี กฟก.3 นครปฐม

23625 509817 00429110 นาย  ศรณรินทร์   สมภกัดิ สาํนกังานใหญ่
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23626 509818 00426708 นาย  ธนวฒัน์   บุญคง สาํนกังานใหญ่

23627 509819 00426912 นาย  พงศพิ์ชิต   อยัวรรณ สาํนกังานใหญ่

23628 509820 00431705 นาย  ภานุเทพ   พนัธ์ยานุกูล กฟก.3 นครปฐม

23629 509822 00433434 น.ส.  ชานิภา   สุขมุลกัษณ์ กฟก.3 นครปฐม

23630 509823 00429338 นาย  หตัถการ   มีแม่นวิทย์ สาํนกังานใหญ่

23631 509824 00431200 นาย  วรพงศ ์  คงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

23632 509825 00435472 นาย  ธนวฒัน์   เขตศุภโชติกุล สาํนกังานใหญ่

23633 509827 00437151 นาย  พชร   นาํใจตรง กฟก.3 นครปฐม

23634 509828 00431246 นาย  จิรภทัร   ศิลป์สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

23635 509829 00427281 น.ส.  ศิโรรัตน์   ดิสโร สาํนกังานใหญ่

23636 509830 00432224 น.ส.  ศิริรัตน์   ศิลาศรี สาํนกังานใหญ่

23637 509832 00431787 นาย  ศุภกิจ   แกว้หาญ สาํนกังานใหญ่

23638 509833 00434571 นาย  รณฤทธิ   อยูเ่สือ กฟก.3 นครปฐม

23639 509834 00427263 นาย  สุชาติ   คาํดี สาํนกังานใหญ่

23640 509836 00426467 นาย  ราเมนทร์   อุณาตระการ สาํนกังานใหญ่

23641 509838 00430490 นาย  สานนท ์  ขาํตน้วงษ์ กฟก.3 นครปฐม

23642 509839 00427413 นาย  อติชาต   ทองดี สาํนกังานใหญ่

23643 509840 00430468 นาย  ธนาเทพ   แจ่มนิยม กฟก.3 นครปฐม

23644 509841 00434062 นาย  สุรเกียรติ   เวสสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

23645 509842 00433252 นาย  จกัรกริช   พุ่มวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

23646 509843 00426976 นาย  ชยัศิษฏ ์  จนัทร์ฉาย สาํนกังานใหญ่

23647 509844 00438002 นาย  ณรงคศ์กัดิ   แทนบุญ กฟก.3 นครปฐม

23648 509845 00433634 นาย  วีรพงศ ์  วรรณวงศว์ฒันา กฟก.3 นครปฐม

23649 509846 00436414 นาย  รัชตพล   นาคกลินกุล กฟก.3 นครปฐม

23650 509847 00429724 นาย  พงศพิ์สุทธิ   ภู่ทอง กฟก.3 นครปฐม
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23651 509848 00434103 นาย  กฤตภาส   ปินเจริญ กฟก.3 นครปฐม

23652 509849 00431523 นาย  ศรายทุธ   มะกรูดอินทร์ กฟก.3 นครปฐม

23653 509850 00426962 นาย  ธนพนธ์   การัยภูมิ สาํนกังานใหญ่

23654 509851 00430486 นาง  อภสัรา   ปานสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

23655 509852 00434703 นาย  นิทศัน์   ศิริพิน กฟก.3 นครปฐม

23656 509854 00427118 นาย  จีรวฒัน์   สวสัดิภาพ สาํนกังานใหญ่

23657 509855 00432165 นาย  เศรษฐวิช   ศุกระมงคล สาํนกังานใหญ่

23658 509856 00433739 วา่ที ร.ต.  บญัชา   ฉิมชา้ง สาํนกังานใหญ่

23659 509857 00428237 นาง  กนกกาญจน์   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สาํนกังานใหญ่

23660 509858 00428314 นาย  กฤษดนยั   นาํผงึ สาํนกังานใหญ่

23661 509859 00433298 น.ส.  พฒันสุดา   พงษเ์ผา่ กฟก.3 นครปฐม

23662 509860 00432333 นาย  ภทัรกร   สุทธิผล กฟก.3 นครปฐม

23663 509861 00430527 น.ส.  รวิวรรณ   สิรีธร กฟก.3 นครปฐม

23664 509862 00431955 น.ส.  ศรัญญา   สุขกิจ กฟก.3 นครปฐม

23665 509863 00431519 นาย  รชานนท ์  รอดขวญั กฟก.3 นครปฐม

23666 509864 00429738 นาย  กิตติศกัดิ   ส่องพราย กฟก.3 นครปฐม

23667 509865 00434585 น.ส.  กชพร   กาํแพงแกว้ กฟก.3 นครปฐม

23668 509866 00437806 นาย  กิติกร   มณีนิล กฟก.3 นครปฐม

23669 509867 00432056 นาย  เอกภพ   เขม็ทอง กฟก.3 นครปฐม

23670 509868 00430240 นาย  รัชกร   ไชยธนดี กฟก.3 นครปฐม

23671 509869 00433866 นาย  พิชิต   แกว้มณี กฟก.3 นครปฐม

23672 509870 00432915 นาย  เรวติั   ใหลงาม กฟก.3 นครปฐม

23673 509871 00432929 นาย  นพดล   ปักษาทอง กฟก.3 นครปฐม

23674 509872 00430509 นาย  ทวีศกัดิ   ทองแพ กฟก.3 นครปฐม

23675 509874 00431228 นาย  วรพจน์   แก่นสวาสดิ กฟก.3 นครปฐม
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23676 509875 00432874 นาย  อธิป   วิเศษ กฟก.3 นครปฐม

23677 509876 00434171 นาย  กิตติธเนศ   เวชตรียานนท์ กฟก.3 นครปฐม

23678 509877 00432474 น.ส.  ภารดี   นาคทงั กฟก.3 นครปฐม

23679 509878 00429956 น.ส.  กุสุมา   ภูศรี กฟก.3 นครปฐม

23680 509879 00433220 นาง  ปณฏัฐส์รณ์   ลาภเจริญวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

23681 509880 00430127 น.ส.  ปณิตา   จินดามรกต กฟก.3 นครปฐม

23682 509881 00430022 น.ส.  อรทยั   ศรีบุญเพง็ กฟก.3 นครปฐม

23683 509882 00430531 นาย  สิทธิพงศ ์  คุม้ถนอม กฟก.3 นครปฐม

23684 509884 00436800 น.ส.  รตานรี   แกว้จรูญ สาํนกังานใหญ่

23685 509885 00428673 นาย  วสนัต ์  เสียงแสงจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

23686 509886 00429160 น.ส.  สุพีรณฐั   สุขทอง สาํนกังานใหญ่

23687 509888 00428950 น.ส.  ภทัสราภรณ์   บุญชู สาํนกังานใหญ่

23688 509889 00432583 นาย  กฤตนุ   คลีพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

23689 509890 00429047 น.ส.  ณิชาภา   ศรีเพญ็ สาํนกังานใหญ่

23690 509891 00435690 นาย  ปกป้อง   ธนะจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

23691 509892 00430668 นาย  จกัรพงค ์  ดวงฟู สาํนกังานใหญ่

23692 509893 00439385 นาย  เหล่าตา้   ลุงอ่อง กฟน.1 เชียงใหม่

23693 509898 00427918 น.ส.  กริษฐา   จบศรี สาํนกังานใหญ่

23694 509899 00433143 น.ส.  พทัธนนัท ์  ผานาํคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

23695 509900 00428546 นาย  สิริพงศ ์  วินิวรรณ สาํนกังานใหญ่

23696 509901 00431096 นาย  คุณานนท ์  นนทรีย์ กฟก.1 อยธุยา

23697 509902 00433557 น.ส.  รัศมี   มีสาวงค์ กฟก.3 นครปฐม

23698 509903 00432579 น.ส.  วรนิษฐา   เอกเอียม สาํนกังานใหญ่

23699 509904 00429233 นาย  ศุภวชิญ ์  จนัทรักษา สาํนกังานใหญ่

23700 509905 00430272 นาย  กรวิชญ ์  สาคร กฟต.3 ยะลา
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23701 509907 00435709 น.ส.  สุชาวลี   พูลผล กฟก.3 นครปฐม

23702 509908 00432765 นาย  เผด็จ   ขาวชม กฟก.3 นครปฐม

23703 509910 00433757 น.ส.  สุชญัญา   มะโต กฟน.2 พิษณุโลก

23704 509911 00438698 นาย  พุทธิพฒัน์   เจรจา กฟต.1 เพชรบุรี

23705 509913 00435072 นาย  กลวชัร   บุญช่วย กฟต.1 เพชรบุรี

23706 509914 00440192 นาย  ภากร   ไชยแสง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23707 509915 00429988 นาย  ศรัณนุชา   วตัรุจีกฤต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23708 509916 00430818 นาย  ชชัพล   ขนอม กฟต.1 เพชรบุรี

23709 509917 00442176 น.ส.  ศศิมาศ   ขนุเทียงธรรม กฟก.1 อยธุยา

23710 509918 00433034 น.ส.  สุธาสินี   กฤตยโสภณ กฟก.3 นครปฐม

23711 509920 00435286 นาย  พงษพ์ฒัน์   เอียมสะอาด กฟก.1 อยธุยา

23712 509921 00434694 น.ส.  ชนิดาภา   อรุณโชติ กฟก.1 อยธุยา

23713 509922 00430913 นาย  จกัรกฤษณ์   ศกัดา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23714 509923 00428491 นาย  ภูมิทศัน์   ทา้วหลวง กฟก.1 อยธุยา

23715 509925 00428687 นาย  วีรภทัร   บุดดาวงศ์ สาํนกังานใหญ่

23716 509927 00428796 นาย  สมิทธิ   จาํปาทอง สาํนกังานใหญ่

23717 509928 00434044 นาย  นนทวฒัน์   เฉลิมรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

23718 509929 00432797 นาย  พิสิทธิ   สุขสุเมฆ กฟก.2 ชลบุรี

23719 509930 00431046 นาย  เอกสิทธิ   สีสนั กฟก.2 ชลบุรี

23720 509931 00437315 นาย  พลากร   ตนัติวณิชชานนท์ สาํนกังานใหญ่

23721 509932 00433870 น.ส.  ธณฎัฐา   อุทยานานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23722 509933 00431028 นาย  กิติภูมิต ์  ชืนตา กฟฉ.1 อุดรธานี

23723 509934 00428691 นาย  วรกฤต   ทองยงัยืน สาํนกังานใหญ่

23724 509936 00436000 นาย  ภานุวฒัน์   เยน็มี สาํนกังานใหญ่

23725 509937 00434135 น.ส.  ขจีพรรณ   สาํรี สาํนกังานใหญ่
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23726 509938 00432660 น.ส.  ทิพวรรณ   วงศหิ์ริวรกุล สาํนกังานใหญ่

23727 509939 00441889 นาย  ไชยรัตน์   แกว้กระจ่าง กฟก.3 นครปฐม

23728 509940 00434771 นาย  จิรวฒัน์   มะโนพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23729 509941 00432460 น.ส.  ศุกลพรรษ   ล่ามกิจจา สาํนกังานใหญ่

23730 509942 00435890 นาย  อาริยวฒัน์   อริยวงศ์ สาํนกังานใหญ่

23731 509943 00432406 นาย  สวราชย ์  ขจรประศาสน์ กฟน.1 เชียงใหม่

23732 509944 00439135 นาย  ณฐัวฒิุ   สินทรัพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23733 509947 00440047 นาย  วิวรรธน์   นาสมปอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23734 509950 00435254 นาย  ถิรวฒัน์   เทศะแพทย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23735 509954 00435036 น.ส.  เกียวดาว   จนัทร์สวา่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

23736 509955 00431696 น.ส.  พิชญานิน   สืบภู่ กฟก.3 นครปฐม

23737 509957 00426362 นาย  พทัธดนย ์  สุภาบวั กฟน.1 เชียงใหม่

23738 509958 00439917 นาย  เกรียงไกร   ใจเฉียง กฟน.1 เชียงใหม่

23739 509959 00432597 นาย  ณชัพล   โตนอ้ย กฟน.1 เชียงใหม่

23740 509960 00429447 นาย  ศรัณย ์  คนัธรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

23741 509961 00426730 นาย  ณชัพล   สุขตวั กฟน.1 เชียงใหม่

23742 509962 00426726 นาย  พิษณุ   เมไฟ กฟน.1 เชียงใหม่

23743 509963 00426744 นาย  พูนลาภ   ถินสืบ กฟน.1 เชียงใหม่

23744 509964 00426758 นาย  บุญรักษา   โตแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

23745 509965 00426712 นาย  ชญานนท ์  สิงห์ทา กฟน.1 เชียงใหม่

23746 509966 00438220 นาย  ปิยณฐั   วรรณประเวช กฟน.1 เชียงใหม่

23747 509967 00438216 นาย  กิตติพร   อินทร์สุข กฟน.1 เชียงใหม่

23748 509968 00438189 นาย  ดลวฒัน์   อินทรวิจิตร กฟน.1 เชียงใหม่

23749 509969 00438175 นาย  สนัเพชร   ทบัทอง กฟน.1 เชียงใหม่

23750 509970 00438202 นาย  ชลวิทย ์  ชยัอาํนาจ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23751 509971 00438193 นาย  เพิมพูน   สีไม้ กฟน.1 เชียงใหม่

23752 509976 00434644 นาย  ไชยวฒัน์   สร้อยดอกไม้ กฟน.3 ลพบุรี

23753 509977 00428037 นาย  ชญานิน   มาประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

23754 509978 00429588 นาย  ณฐัพร   นิลกาํแหง กฟน.3 ลพบุรี

23755 509979 00435872 นาย  ภราดร   ประสาท กฟฉ.1 อุดรธานี

23756 509980 00429342 นาย  ธานินทร์   โตงิว กฟน.2 พิษณุโลก

23757 509981 00426144 นาย  อรรถพร   สืบสุนทร กฟฉ.1 อุดรธานี

23758 509982 00428255 นาย  บญัชา   พลชา กฟฉ.1 อุดรธานี

23759 509984 00430286 นาย  มุรเชษฐ์   นกัลาํทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23760 509985 00438052 นาย  รชพงษ ์  จาํปาแพง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23761 509987 00426776 นาย  ชาญวทิย ์  ลาหนองแคน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23762 509990 00426994 นาย  วชัรเกียรติ   วิเศษธร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23763 509991 00437824 นาย  สหภาพ   เคหะรมย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23764 509993 00426621 นาย  นฤเบศร   วงัคะฮาต กฟฉ.3 นครราชสีมา

23765 509994 00427463 นาย  บุญเสริม   ประไพรเพชร กฟฉ.3 นครราชสีมา

23766 509995 00427477 นาย  นฤพล   ศรีเฉลิม กฟฉ.3 นครราชสีมา

23767 509996 00426508 นาย  สมพล   กองทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

23768 509997 00427459 นาย  พงศย์ศ   ครากกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

23769 509998 00437383 น.ส.  วรรณรัตน์   อรุณวงศ์ กฟต.3 ยะลา

23770 509999 00426071 นาย  ณฐัพล   ประพฤติ กฟก.1 อยธุยา

23771 510000 00428128 นาย  คีรีบูน   ธรรมอุประ กฟฉ.1 อุดรธานี

23772 510001 00428114 นาย  เกียรติศกัดิ   สุวรรณชยัรบ กฟฉ.1 อุดรธานี

23773 510002 00426562 นาย  ณฐัสิทธิ   พรามนสั กฟฉ.1 อุดรธานี

23774 510003 00438434 นาย  ณฐัดนยั   สวา่งพิศาลกิจ กฟก.1 อยธุยา

23775 510004 00430313 นาย  ทีฆวฒัน์   จนัทร์อ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี
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ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23776 510005 00426176 นาย  นรินทร์ธชั   แสงพนัธ์ตะวนั กฟก.1 อยธุยา

23777 510006 00426580 นาย  ทตัพงศ ์  ม่วงนอ้ยเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

23778 510007 00433466 นาย  เขมรินทร์   สะวิชิต กฟก.1 อยธุยา

23779 510008 00426576 นาย  วชิระ   บุญมี กฟฉ.1 อุดรธานี

23780 510009 00432347 นาย  อนวชั   วฒัทนัติ กฟฉ.1 อุดรธานี

23781 510010 00433248 นาย  กิตติพนัธ์   จียะพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

23782 510011 00434367 วา่ที ร.ต.  ลทัธพล   สุวรรณทตั กฟฉ.1 อุดรธานี

23783 510013 00434353 นาย  วนัเฉลิม   ขวญันอน กฟฉ.1 อุดรธานี

23784 510014 00427172 นาย  ศราวฒิุ   วงคห์าญ กฟฉ.1 อุดรธานี

23785 510015 00427554 นาย  ฐานปัทม ์  พลอยนิล กฟก.1 อยธุยา

23786 510017 00433848 นาย  ศิวชั   ชมภูศรี กฟก.1 อยธุยา

23787 510018 00426162 นาย  กิตติศกัดิ   ฉงสกุล กฟก.1 อยธุยา

23788 510019 00436246 นาย  วชัรพงษ ์  ภาพินธุ กฟก.1 อยธุยา

23789 510020 00426635 นาย  ปรัชญา   ถมัพาพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

23790 510021 00427063 นาย  จิตติพงษ ์  พุฒจีบ กฟก.1 อยธุยา

23791 510022 00428746 นาย  สิริวชัร   ยมิรุ่งเรือง กฟก.2 ชลบุรี

23792 510023 00440283 นาย  นครินทร์   โนจิตร กฟก.2 ชลบุรี

23793 510024 00433789 นาย  พีรพงษ ์  หอมสนิท กฟก.2 ชลบุรี

23794 510025 00438743 นาย  ประเสริฐ   เป็นฮะซนั กฟก.2 ชลบุรี

23795 510026 00440297 นาย  สิขเรศ   อินวดัพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

23796 510027 00427590 วา่ที ร.ต.  จิรายสุ   วิเชียรชม กฟก.2 ชลบุรี

23797 510028 00428714 นาย  ไพริน   หอมสนิท กฟก.2 ชลบุรี

23798 510029 00438375 นาย  โยธิน   สงัขพ์ราหมณ์ กฟก.3 นครปฐม

23799 510030 00436141 นาย  ปัญจพนธ์   ชุนเกษา กฟต.1 เพชรบุรี

23800 510031 00432824 นาย  เดชาธร   หลวงไชยา กฟก.3 นครปฐม
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ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23801 510032 00429924 นาย  ธนศิลป์   วาดวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

23802 510033 00433575 นาย  จกัรกฤษณ์   เหลืองปฐมชยั กฟก.3 นครปฐม

23803 510034 00442485 น.ส.  พิมพน์ภสั   โกพลรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

23804 510035 00435345 นาย  สิทธิชยั   แกว้มีศรี กฟก.3 นครปฐม

23805 510037 00438416 นาย  ชาตภูมิ   คงสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

23806 510038 00429938 นาย  ปกรณ์   อศัวินวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

23807 510039 00433589 นาย  คนัธสาร   กนัทาดง กฟก.3 นครปฐม

23808 510040 00433602 นาย  กช   หริมสง่า กฟก.3 นครปฐม

23809 510041 00426267 นาย  ชาญณรงค ์  ยกคาํจู กฟก.3 นครปฐม

23810 510042 00431296 นาย  สิรธีร์   วงษว์ารี กฟก.3 นครปฐม

23811 510043 00438543 นาย  ณฐัพงษ ์  ทะจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

23812 510045 00432088 นาย  ทรงกต   เนียมแกว้ กฟก.3 นครปฐม

23813 510046 00431337 นาย  เอกธนา   สุขจิตร์ กฟก.3 นครปฐม

23814 510047 00435981 นาย  วีรภทัร   สอดเนือง กฟต.1 เพชรบุรี

23815 510048 00427895 นาย  เอกลกัษณ์   พราหมณ์เทศ กฟต.1 เพชรบุรี

23816 510049 00427904 นาย  เจริญชยั   หวัใจเพช็ร กฟต.1 เพชรบุรี

23817 510050 00431278 วา่ที ร.ต.  กิตติศกัดิ   กายแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23818 510051 00437165 นาย  อนุชา   รอดทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23819 510052 00435490 นาย  เกียรติศกัดิ   ปานพูล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23820 510053 00437656 นาย  แสงเทียน   มณีฉาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23821 510054 00437642 นาย  กฤษฎา   ทาจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23822 510055 00429992 นาย  ภูมินทร์   พูลสมบติั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23823 510056 00437638 นาย  บดินทร์   อรุณกมล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23824 510057 00430309 นาย  เกริก   ไชยชนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23825 510058 00430222 นาย  อภิศกัดิ   จนัทร์พุ่ม กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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23826 510061 00440033 นาย  วรวิทย ์  พลถาวร กฟต.3 ยะลา

23827 510063 00438557 นาย  กิตติวินท ์  นาคเกิด กฟต.3 ยะลา

23828 510064 00433975 นาย  ดุษฎี   นอ้ยเอียด กฟต.3 ยะลา

23829 510073 00437024 น.ส.  กมลวรรณ   กองพิธี กฟฉ.3 นครราชสีมา

23830 510074 00432715 วา่ที ร.ต.  ศรายทุ   สุพรมอินทร์ สาํนกังานใหญ่

23831 510075 00434549 นาง  อญัชลิดา   เงินสายตา สาํนกังานใหญ่

23832 510076 00432979 น.ส.  วรินทร์พร   บุญสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23833 510078 00435595 นาย  อนุพงษ ์  นิลเหลก็เพชร กฟน.3 ลพบุรี

23834 510079 00434876 น.ส.  สุมาลี   กา้นนาค กฟน.3 ลพบุรี

23835 510080 00435018 นาย  โสฬส   ศรีสว่าง กฟน.3 ลพบุรี

23836 510081 00434749 นาย  ภูกานต ์  แสงเอียด กฟต.3 ยะลา

23837 510082 00434430 น.ส.  เกศราภรณ์   บุญประเสริฐ กฟต.3 ยะลา

23838 510083 00433957 น.ส.  เมธาวี   เมืองจนัทบุรี กฟต.3 ยะลา

23839 510084 00433961 น.ส.  เปมิกา   ฉายแสงเจริญ กฟต.3 ยะลา

23840 510086 00439771 วา่ที ร.ต.  อารีฟ   สาลงั กฟต.3 ยะลา

23841 510087 00433448 น.ส.  ชิดชนก   วงคค์าํหลา้ สาํนกังานใหญ่

23842 510088 00436991 น.ส.  ชชัรีย ์  ชวลิต กฟน.1 เชียงใหม่

23843 510089 00437351 นาย  นฏัฐพงศ ์  สุดจะคอย กฟก.1 อยธุยา

23844 510090 00436228 น.ส.  ชวิศา   วงศกิ์จจา กฟก.1 อยธุยา

23845 510091 00437983 น.ส.  ธนวรรณ   จงวฒันากฤต กฟก.1 อยธุยา

23846 510092 00435854 น.ส.  สมฤทยั   สิทธิโชค กฟก.2 ชลบุรี

23847 510093 00435745 น.ส.  ภาวิณี   แสงวิเชียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23848 510094 00439276 นาย  ฐาปกรณ์   อยูเ่กือ กฟก.2 ชลบุรี

23849 510095 00435240 น.ส.  นฤมล   เลิศวรรธนะรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

23850 510096 00436505 น.ส.  ภานิพตัต ์  แกว้พิชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23851 510097 00436096 น.ส.  วริศรา   ประทม กฟน.1 เชียงใหม่

23852 510098 00435395 วา่ที ร.ต.  กฤตยชญ ์  แหมะหวงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23853 510100 00439212 น.ส.  วิภาวี   อมประนาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23854 510101 00438161 นาย  อภิสิฏฐ ์  ชาวดร กฟฉ.1 อุดรธานี

23855 510102 00437274 นาย  ศรัณยพงศ ์  โรจน์ปาน กฟน.1 เชียงใหม่

23856 510104 00438943 นาย  พงษช์ยั   สืบสาร กฟน.1 เชียงใหม่

23857 510107 00436923 น.ส.  นริศรา   อยูค่าํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23858 510109 00436496 นาย  อภิวฒัน์   ไชยนา กฟฉ.1 อุดรธานี

23859 510110 00435640 น.ส.  ลีลาพร   พนัธ์พรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

23860 510111 00435618 น.ส.  ธุมวดี   สิงหถิน กฟฉ.1 อุดรธานี

23861 510112 00438711 นาย  สุรศกัดิ   เพียเอีย กฟฉ.1 อุดรธานี

23862 510113 00434676 น.ส.  ธญัวรรณ   คงสกุล สาํนกังานใหญ่

23863 510114 00435327 น.ส.  ลดามาศ   บุญประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

23864 510115 00435804 นาย  สุรพงษ ์  รัตนประทีป สาํนกังานใหญ่

23865 510117 00434335 น.ส.  นิศาชล   สถาวระ สาํนกังานใหญ่

23866 510118 00434008 นาย  ชีวนั   พฒันคูหะ กฟน.1 เชียงใหม่

23867 510119 00436919 น.ส.  ชลธร   ธารารักษาสกุล สาํนกังานใหญ่

23868 510121 00433652 น.ส.  จิดาภา   สุมโนธรรม สาํนกังานใหญ่

23869 510122 00433070 นาย  จิราวฒิุ   หอมเพียร กฟต.1 เพชรบุรี

23870 510123 00436105 นาย  พศิน   วิชิตนาค สาํนกังานใหญ่

23871 510125 00435713 นาย  พงษต์ะวนั   อนนัเต่า กฟฉ.3 นครราชสีมา

23872 510126 00434985 นาย  ปรินทร   อ่อนสาํลี กฟก.1 อยธุยา

23873 510131 00439317 น.ส.  ณฐัรียา   พรมมา กฟต.3 ยะลา

23874 510136 00438898 นาย  จตุรวิทย ์  ลบแยม้ กฟก.3 นครปฐม

23875 510138 00438775 นาย  กนัตินนัท ์  คุณะศกัดิพาณิชย์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23876 510140 00436282 นาย  กิตติภทัร   พิมเสน กฟน.2 พิษณุโลก

23877 510141 00436628 นาย  จิณณพตั   นุ่มดี กฟฉ.1 อุดรธานี

23878 510145 00436355 นาย  ณชนนท ์  บุญพ่วง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23879 510146 00436296 นาย  ณฐัพงศ ์  อินทร์สวน กฟต.1 เพชรบุรี

23880 510147 00434503 นาย  ณฐัพล   ทศัสนธิ กฟต.1 เพชรบุรี

23881 510148 00436391 นาย  ธชา   ชืนกุศล กฟน.2 พิษณุโลก

23882 510149 00433707 นาย  ธนชยั   เคหะรมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23883 510152 00436400 นาย  ธนากร   สุวรรณอาํภา กฟต.3 ยะลา

23884 510154 00436373 นาย  ธญั   ชาทองยศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23885 510156 00436678 นาย  ธีรชาติ   สวิตตไ์ทย กฟฉ.1 อุดรธานี

23886 510158 00436614 นาย  นรภทัร   บรรลือพืช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23887 510160 00434517 นาย  บวรภทัร   สมศรี กฟต.1 เพชรบุรี

23888 510164 00436591 นาย  พรพิพฒัน์   สาหร่ายทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23889 510166 00436191 นาย  พศัวชัร์   เลิศวิชานนัท์ กฟก.1 อยธุยา

23890 510171 00436600 นาย  รัชชานนท ์  อารีเหลือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23891 510174 00435236 นาย  ศรัณย ์  ศรัณยวิ์ริยะพงศ์ สาํนกังานใหญ่

23892 510175 00436664 นาย  ศุภโชค   ยวงสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

23893 510179 00438448 นาย  สหภาคย ์  ชาติวลัลภ กฟต.1 เพชรบุรี

23894 510181 00433698 นาย  เสฏฐพนัธ์   จนัทบาล กฟก.3 นครปฐม

23895 510182 00435913 นาย  อฒยัวตัร   ตนัจิตวนิช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23896 510184 00436369 นาย  อภิวฒัน์   ไชยคาํภา กฟฉ.3 นครราชสีมา

23897 510186 00434208 น.ส.  กรวิภา   อินทามระ สาํนกังานใหญ่

23898 510187 00436278 น.ส.  ณฐันนัท ์  ธีรสุวรรณจกัร สาํนกังานใหญ่

23899 510188 00438561 น.ส.  วริษฐา   ตวงนิยม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23900 510190 00437456 นาย  คุณานนต ์  เรืองรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23901 510194 00437842 นาง  นอ้งใหม่   แซ่เตียว กฟต.1 เพชรบุรี

23902 510195 00437460 น.ส.  อนงครั์กษ ์  ช่างลอ้ กฟน.1 เชียงใหม่

23903 510196 00441566 นาย  จิรกิตติ   กิจบญัชา กฟก.2 ชลบุรี

23904 510197 00439371 น.ส.  สุธิมา   สุวรรณกิจ กฟต.3 ยะลา

23905 510198 00439462 นาย  วรวิบูล   นวลมี กฟต.3 ยะลา

23906 510200 00439721 นาย  อาชวิน   ภิญมุขสาห์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

23907 510201 00442158 น.ส.  สิตา   แพงศรีละคร กฟฉ.3 นครราชสีมา

23908 510202 00439480 นาย  ธนธรณ์   รักกุศล กฟฉ.3 นครราชสีมา

23909 510206 00439999 นาย  ธีรภทัร   กิงมาลา กฟก.1 อยธุยา

23910 510207 00439535 นาย  ชญานนท ์  ชุมภูเทพ สาํนกังานใหญ่

23911 510208 00439599 น.ส.  เมรินทร์   ชยัศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

23912 510209 00440447 น.ส.  ธนาภรณ์   คณาวลัย์ กฟก.1 อยธุยา

23913 510211 00437892 น.ส.  ศศินิภา   เกตุรามฤทธิ กฟน.3 ลพบุรี

23914 510212 00437729 นาย  กิตติพนธ์   ทวีไทย กฟน.3 ลพบุรี

23915 510215 00439953 น.ส.  วิริยา   สวสัดี กฟก.1 อยธุยา

23916 510216 00439094 นาย  ธนาคาร   เอียมระหง กฟก.1 อยธุยา

23917 510218 00438357 นาย  ขนุพล   สมจิตร กฟน.1 เชียงใหม่

23918 510220 00440588 นาย  ปฏิภาณ   นิตยใ์หม่ กฟน.1 เชียงใหม่

23919 510222 00438470 น.ส.  คณิศรา   ใจสุนทร กฟน.2 พิษณุโลก

23920 510223 00441502 น.ส.  ศศิประภา   เวยีงโอสถ กฟน.2 พิษณุโลก

23921 510227 00440556 น.ส.  ดวงกมล   งามอยูเ่จริญ กฟน.2 พิษณุโลก

23922 510228 00439608 น.ส.  ปัทมพร   จารุวรรณ์ กฟน.2 พิษณุโลก

23923 510231 00440924 นาย  ธนกร   ศิริหลา้ กฟก.2 ชลบุรี

23924 510232 00442017 นาย  ทวีสิน   สิงห์คาํ กฟก.2 ชลบุรี

23925 510236 00441661 นาย  พงษน์รินทร์   ทินราช กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23926 510239 00440829 นาย  ธนพล   หนูอนงค์ กฟก.2 ชลบุรี

23927 510240 00442394 นาย  ธเนศ   ผูดี้ กฟน.3 ลพบุรี

23928 510241 00440906 นาย  พรพนัธ์   เจริญนาค กฟน.3 ลพบุรี

23929 510243 00438307 น.ส.  วริษฐา   โพธิวฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

23930 510244 00438925 น.ส.  สุกลัยา   สาเอียม กฟน.3 ลพบุรี

23931 510245 00438602 น.ส.  พณัณ์ชิตา   วรเลิศธญัรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

23932 510247 00440388 นาย  อภิวฒัน์   เกิดเดโช กฟก.3 นครปฐม

23933 510250 00438511 นาย  ศุภณฏัฐ ์  เลิศสิทธิวรคุณ กฟก.3 นครปฐม

23934 510251 00439012 น.ส.  วสุรัตน์   ฐิติรัตน์เอกลาภ กฟก.3 นครปฐม

23935 510252 00439367 น.ส.  ปพิชญา   งามชืน กฟก.3 นครปฐม

23936 510253 00442453 น.ส.  ลฎาภา   โภคินปรีชากุล กฟก.3 นครปฐม

23937 510255 00440851 น.ส.  ตวงพร   ไวลิขิต กฟต.1 เพชรบุรี

23938 510259 00438816 น.ส.  องัศุนิตย ์  รุจิรารังสรรค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23939 510261 00440324 น.ส.  เจนจิรา   เรืองดาํ สาํนกังานใหญ่

23940 510262 00439280 น.ส.  นาํทิพย ์  ไชยทิพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

23941 510265 00437183 น.ส.  ภุมรัตน์   ศุภผล กฟต.1 เพชรบุรี

23942 510267 00440706 นาย  วิรชชั   เพง็แพ่ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

23943 510271 00440110 นาย  ราชนัย ์  พาเทีย กฟฉ.1 อุดรธานี

23944 510275 00439167 นาย  จกัริน   แสงสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

23945 510276 00438652 นาย  บารมี   บวัทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23946 510279 00440738 นาย  ศกัรินทร์   สุทธิประภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23947 510280 00440801 น.ส.  ณฏัฐรัตน์   พงษโ์พธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23948 510281 00439517 น.ส.  มทัวนั   ดาโรจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23949 510284 00440956 นาย  ภควตั   ยมจินดา กฟก.2 ชลบุรี

23950 510285 00441534 นาย  โรธนา   เพชรสน กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23951 510293 00442594 นาย  สุธี   พอ้งพาน กฟน.1 เชียงใหม่

23952 510294 00440942 น.ส.  ปิยะพร   กา้วทางทอง กฟน.1 เชียงใหม่

23953 510298 00439585 น.ส.  พวงเพชร   กอ้มณี กฟก.1 อยธุยา

23954 510299 00439103 น.ส.  ภสัส์รฎา   อาจสญัจร กฟก.1 อยธุยา

23955 510300 00441184 นาย  จิราย ุ  ลีสกุล กฟก.1 อยธุยา

23956 510301 00441607 น.ส.  สุชานาถ   เปลียนประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

23957 510302 00439567 น.ส.  รัชนู   ทิพยรั์ตน์ กฟก.1 อยธุยา

23958 510306 00439830 นาย  ภานุรุจ   ลทัธศรี กฟก.1 อยธุยา

23959 510307 00440265 นาง  วริศรา   ตูพานิช สาํนกังานใหญ่

23960 510309 00397214 นาย  พงศท์ศัน์   บวัเลิศ สาํนกังานใหญ่

23961 510311 00439894 นาย  ธวชัชยั   กุศลเอียม กฟก.1 อยธุยา

23962 510312 00440106 นาย  ณฐัวฒิุ   ผอ่งพิสุทธิ กฟก.1 อยธุยา

23963 510318 00442126 นาง  ตวงพร   ศรีปัญญา กฟก.1 อยธุยา

23964 510319 00441552 นาย  กิตติศกัดิ   ดุษณี กฟฉ.3 นครราชสีมา

23965 510323 00439949 นาย  วิชชากร   อุทยัมาต กฟฉ.3 นครราชสีมา

23966 510325 00440001 นาย  นิรุตต ์  เมฆฉาย กฟก.1 อยธุยา

23967 510326 00439808 นาย  อนนัตฤกษ ์  สิมบุตร์ กฟก.1 อยธุยา

23968 510327 00439430 นาย  ชาํนาญ   บุญมี กฟก.1 อยธุยา

23969 510332 00438393 น.ส.  สุภารัตน์   แซ่เอียว กฟฉ.3 นครราชสีมา

23970 510334 00439676 น.ส.  ทินธิภา   ทองโฉม กฟก.2 ชลบุรี

23971 510335 00442049 นาย  อธิภทัร   ผาติสุวณัณ กฟก.2 ชลบุรี

23972 510337 00441289 น.ส.  ปภาว ี  กรรณรงค์ กฟก.2 ชลบุรี

23973 510338 00440883 นาย  ธนานนท ์  ยอดมณี กฟก.2 ชลบุรี

23974 510341 00441984 นาย  กลุนที   เรืองรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

23975 510342 00440865 น.ส.  เรณู   เฮงใต้ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

23976 510343 00441366 น.ส.  มลัลิกา   พงษเ์จริญ กฟก.2 ชลบุรี

23977 510344 00442376 นาย  คมสนั   ชืนชู กฟก.2 ชลบุรี

23978 510345 00439117 น.ส.  ชิดสุภางค ์  สมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

23979 510347 00441920 นาย  กิตติทตั   กุศลวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

23980 510350 00440615 น.ส.  นุชวรา   จนัทร์สุริย์ กฟต.1 เพชรบุรี

23981 510352 00439444 นาย  ภาณุวิชญ ์  สุภพิชญานนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

23982 510355 00438684 น.ส.  แคทลียา   ราโชกาญจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

23983 510356 00437747 นาง  ปทนัทิญา   ระวงัวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

23984 510357 00440651 น.ส.  อุ่นเรือน   สีอุดทา กฟฉ.1 อุดรธานี

23985 510359 00440015 นาง  ฐิตินนัท ์  ม่วงงาม กฟต.1 เพชรบุรี

23986 510360 00441316 น.ส.  นิตยา   คาํชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

23987 510361 00438666 นาย  เจษฎา   ข่าขนัมะลี กฟฉ.1 อุดรธานี

23988 510362 00441207 นาย  ทรงวฒิุ   พุฒแถลง กฟฉ.1 อุดรธานี

23989 510363 00439826 นาย  ขจร   เอมโอฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

23990 510364 00437951 น.ส.  สุดารัตน์   อาจสมบาล กฟฉ.1 อุดรธานี

23991 510366 00439903 น.ส.  ไปรมา   เพง็สอน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23992 510369 00442467 นาย  ชยัอนนั   ช่างเหลก็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

23993 510371 00439121 นาย  เอนกพงศ ์  ยศแสน กฟต.3 ยะลา

23994 510374 00440097 นาย  อฟัฟาน   ดือราวี กฟต.3 ยะลา

23995 510380 00439921 น.ส.  ศิริลกัษณ์   เทพกนั กฟน.1 เชียงใหม่

23996 510383 00441934 นาย  คณภรณ์   อกัษร กฟน.1 เชียงใหม่

23997 510387 00439258 น.ส.  พอหทยั   ศรีสุกปลงั กฟน.1 เชียงใหม่

23998 510398 00440647 นาง  วนัเพญ็   อิมเพิมสุข กฟก.3 นครปฐม

23999 510399 00441302 น.ส.  สุชินี   โสภาพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

24000 510400 00439399 นาย  เดชาวฒัน์   หอมเลย กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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24001 510401 00442403 นาย  ณฐักานต ์  คงขาํ กฟน.3 ลพบุรี

24002 510404 00441370 นาง  ฐิติมา   บณัฑิต กฟน.3 ลพบุรี

24003 510405 00440815 นาย  รัฐพล   ประภากร กฟน.3 ลพบุรี

24004 510406 00441093 นาย  วชิรศกัดิ   กาสุริย์ กฟน.3 ลพบุรี

24005 510408 00441398 นาย  เกียรติชยั   เพชรรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

24006 510410 00440974 นาย  ทวีชยั   หมอนวด กฟก.3 นครปฐม

24007 510412 00439303 นาย  ธนาวนั   อินโอสถ กฟก.3 นครปฐม

24008 510413 00439294 นาย  อดุลย ์  สมจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

24009 510416 00440697 นาย  วีรศกัดิ   เจริญวงศากิจ กฟก.3 นครปฐม

24010 510417 00438975 นาย  ศกัรินทร์   กบิลพฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

24011 510420 00440051 นาย  ชยณฐั   พรหมชนะ กฟก.3 นครปฐม

24012 510422 00439717 น.ส.  กวินชิดา   อ.สงวน กฟก.3 นครปฐม

24013 510423 00440215 นาย  วรุฒ   กอแกว้ กฟก.3 นครปฐม

24014 510430 00441875 น.ส.  ธมนวรรณ   อินทชยั กฟน.1 เชียงใหม่

24015 510431 00441148 พ.อ.ท.  วีระพฒัณ์   ลิตาพณัณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

24016 510433 00440233 น.ส.  ณฏัฐณธรณ์   พุฒพิมพ์ กฟน.1 เชียงใหม่

24017 510438 00441675 นาย  วิศรุต   โนราช กฟน.1 เชียงใหม่

24018 510439 00441239 นาย  กอ้งภพ   ปัญญาวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

24019 510440 00439753 นาย  วงศธร   ยามเยน็ กฟน.1 เชียงใหม่

24020 510447 00439858 น.ส.  กรกมล   อ่อนสาํลี กฟก.1 อยธุยา

24021 510448 00440479 นาย  กิตติคุณ   คะโยธา กฟก.1 อยธุยา

24022 510449 00440160 นาย  เกียรติศกัดิ   สลีวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

24023 510452 00440560 น.ส.  ภูระรินทร์   พรมมา กฟก.1 อยธุยา

24024 510454 00439612 นาย  จิรพนัธ์   ชินสมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

24025 510457 00442330 นาย  ชยัวฒัน์   เผอืกเทศ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

24026 510460 00439735 นาย  ภูมินทร์   นทัธีเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

24027 510462 00441348 นาย  พชัรพล   ขนัหวาน กฟก.2 ชลบุรี

24028 510468 00441198 นาย  ศกัรินทร์   เทียงพลบั กฟก.2 ชลบุรี

24029 510472 00442221 นาย  ชูศกัดิ   ดีขนุทด กฟก.2 ชลบุรี

24030 510481 00419709 นาย  สุทิวสั   แหมา กฟก.2 ชลบุรี

24031 510483 00440497 นาย  พิชญท์ชั   โรจน์รัชนีกร สาํนกังานใหญ่

24032 510492 00439458 น.ส.  ชวิศา   ชยัธนะกุลมงคล กฟก.2 ชลบุรี

24033 510494 00442380 น.ส.  ธนภรณ์   ศรีสุข กฟก.2 ชลบุรี

24034 510498 00442512 นาย  พิเชษฐ์   นกัฆอ้ง กฟก.2 ชลบุรี

24035 510499 00438616 นาย  พงศกร   สงขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

24036 510506 00440401 น.ส.  ปลายฟ้า   สุรัตน์สญัญา กฟต.3 ยะลา

24037 510511 00442580 น.ส.  รัตน์สุดา   สุวรรณสุโข กฟต.3 ยะลา

24038 510516 00442035 นาย  ณฐัภทัร   นพคุณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

24039 510518 00440724 นาย  จกัรภพ   นพรัตน์ กฟต.3 ยะลา

24040 510520 00441948 น.ส.  นนัทนชั   แกว้พูล กฟต.3 ยะลา

24041 510521 00439880 นาย  สิทธินนท ์  สงัขท์อง กฟฉ.3 นครราชสีมา

24042 510523 00440988 นาย  เจนณรงค ์  กาสาํโรง กฟฉ.3 นครราชสีมา

24043 510525 00440683 นาย  ธนวนัต ์  อนุรักษ์ สาํนกังานใหญ่

24044 510526 00441734 นาย  ทยัธร   แสงสุริยงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

24045 510528 00440188 นาย  ธนบดี   รุ่งเรืองไพศาลสุข สาํนกังานใหญ่

24046 510533 00441039 นาย  ธนพงษ ์  ปาปะขาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

24047 510539 00440310 นาย  อภิสิทธิ   พนัธ์ศรี สาํนกังานใหญ่

24048 510543 00439199 น.ส.  เจนจิรา   จาํเริญดี สาํนกังานใหญ่

24049 510549 00440433 น.ส.  นภสันนัท ์  ธารียว์ฒันกุล กฟน.2 พิษณุโลก

24050 510551 00441475 นาย  เสฎฐวุฒิ   สุวรรณี กฟฉ.1 อุดรธานี
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24051 510552 00441352 น.ส.  สุวนนัท ์  สุนนัต๊ะ กฟฉ.1 อุดรธานี

24052 510554 00440029 น.ส.  ปุณญิสา   แตศิ้ริ กฟฉ.1 อุดรธานี

24053 510556 00441443 น.ส.  อมรประภา   ป้อพนัธ์ุดุง กฟฉ.1 อุดรธานี

24054 510559 00439630 นาย  ธนวฒัน์   ทิพวงศษ์า กฟฉ.1 อุดรธานี

24055 510562 00441261 น.ส.  ณฐัริกา   ดีไธสง กฟฉ.1 อุดรธานี

24056 510564 00441702 นาย  อานนท ์  วีระสกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24057 510574 00439799 น.ส.  กญัญาวีร์   ธรรมสีหา กฟฉ.1 อุดรธานี

24058 510577 00440756 น.ส.  ปิยมน   สุธรรมโกศล กฟก.3 นครปฐม

24059 510579 00440429 นาย  ธเนศ   กลดัสาํเนียง กฟก.3 นครปฐม

24060 510585 00440360 น.ส.  ณฐัธิดา   จาดสอน กฟก.3 นครปฐม

24061 510586 00439503 นาย  จิระศกัดิ   ภู่ทอง กฟก.3 นครปฐม

24062 510587 00441770 นาย  กฤษณพงษ ์  ห่อทอง กฟก.3 นครปฐม

24063 510590 00441320 นาย  เบญจภทัร   ฤกษก์ารันต์ กฟน.3 ลพบุรี

24064 510595 00440247 นาย  วรากร   พิสุทธิศิริ กฟน.3 ลพบุรี

24065 510596 00441657 น.ส.  พิชญา   มะลิวลัย์ กฟน.3 ลพบุรี

24066 510600 00442130 น.ส.  สุดารัตน์   จาํเรียง กฟน.3 ลพบุรี

24067 510602 00438620 นาย  วรายทุธ   สุรสาคร สาํนกังานใหญ่

24068 510603 00441720 นาย  ศุภวชิญ ์  เรืองนาม สาํนกังานใหญ่

24069 510607 00440774 นาย  ธนวฒัน์   กลินเจริญ สาํนกังานใหญ่

24070 510611 00440833 นาย  เฉลิมศกัดิ   ปัตเมฆ กฟต.1 เพชรบุรี

24071 510615 00438593 นาย  จิตติพงษ ์  เมนชั สาํนกังานใหญ่

24072 510618 00439749 นาย  ธนวรรธก ์  เหล่าไพบูลย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24073 510619 00440542 นาย  ศิริชยั   สิริหิรัญกุล สาํนกังานใหญ่

24074 510621 00442308 นาย  อาชวิน   แสงทอง กฟต.1 เพชรบุรี

24075 510623 00439876 นาย  สิทธิพงศ ์  ม่วงแดง กฟต.1 เพชรบุรี
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24076 510626 00439062 น.ส.  ธมลวรรณ   แผแ่ผน่ทอง กฟต.1 เพชรบุรี

24077 510627 00440079 นาย  จิตรดิลก   หนูแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

24078 510629 00441748 นาย  อดิศกัดิ   บุราไกร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24079 510630 00441798 นาย  ชาลี   วามะลุน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24080 510631 00439812 น.ส.  สุจิตรา   จาํปา กฟฉ.1 อุดรธานี

24081 510632 00442326 นาย  กิตติพิชญ ์  โพนสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24082 510633 00439985 นาย  จตุรพร   ดวงตะวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24083 510634 00439658 นาย  สิทธิพล   จนัทมาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24084 510640 00438834 น.ส.  ชลธิชา   นาทอง สาํนกังานใหญ่

24085 510641 00439076 น.ส.  พิมพม์าศ   ลิมสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

24086 510642 00440847 น.ส.  กญัญาวีร์   ทองรัตนะ สาํนกังานใหญ่

24087 510645 00439644 น.ส.  ณฐัชา   เล็กสมบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24088 510650 00439349 น.ส.  นลิน   พงษว์ิชยั สาํนกังานใหญ่

24089 510651 00438802 น.ส.  ภทัราพร   สิงห์พนัธ์ สาํนกังานใหญ่

24090 510652 00438793 น.ส.  ฐานิกา   กนัยงิ สาํนกังานใหญ่

24091 510653 00438820 น.ส.  ประภสัสร   ธีระวาส สาํนกังานใหญ่

24092 510654 00439426 น.ส.  ณฐักานต ์  หาญไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

24093 510656 00437624 นาย  กิตติพงษ ์  มะวงศไ์ว กฟฉ.1 อุดรธานี

24094 510661 00437779 นาย  อศันยั   หนิวอินปัน กฟก.2 ชลบุรี

24095 510663 00437783 นาย  วชัรากรณ์   กลางประพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

24096 510664 00441293 นาย  ศตวรรษ   อินทรีสงัวรณ์ สาํนกังานใหญ่

24097 510665 00439026 น.ส.  ณฐัวรา   วิริโยทยั สาํนกังานใหญ่

24098 510666 00442162 นาย  ณฐัพงค ์  อินทร์ไชย กฟน.1 เชียงใหม่

24099 510667 00436719 นาย  สุขสนัต ์  ชยัวรรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

24100 510669 00441011 นาย  วรรธนะ   อาํไพสุวรรณ สาํนกังานใหญ่
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24101 510670 00438343 นาย  จิรัฏฐ ์  คาํแสน กฟก.2 ชลบุรี

24102 510671 00436723 นาย  พร้อมพงษ ์  รัตนประทีป กฟก.2 ชลบุรี

24103 510672 00436705 นาย  ชานนท ์  ปวนหาญ กฟก.2 ชลบุรี

24104 510681 00437838 นาย  ทกัษด์นยั   พน้ภยั กฟน.2 พิษณุโลก

24105 510682 00437501 นาย  ฉตัร์ชยั   ประสิทธิสกุลชยั กฟก.1 อยธุยา

24106 510683 00439208 น.ส.  เพญ็พิชชา   แสงเจือ สาํนกังานใหญ่

24107 510684 00438420 นาย  ปฏิภาณ   บงัเมฆ กฟก.1 อยธุยา

24108 510685 00440451 นาย  วรท   แขง็เจริญกสิกรณ์ สาํนกังานใหญ่

24109 510688 00437288 นาย  ประดิษฐ์   มูลสม กฟก.1 อยธุยา

24110 510689 00438707 นาย  อภิวชิญ ์  สุจิตรเมธี กฟต.1 เพชรบุรี

24111 510696 00437515 นาย  วงศกร   อกัษรวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24112 510697 00439226 นาย  ทศพล   กนัพิพิธ กฟฉ.3 นครราชสีมา

24113 510698 00440506 น.ส.  จนัทร์จิรา   สมิทธิกุล สาํนกังานใหญ่

24114 510699 00440392 นาย  ภาณุพงศ ์  กลางประพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24115 510700 00440592 นาย  อนุสรณ์   ขวญัศรีวงค์ กฟน.3 ลพบุรี

24116 510702 00439694 นาย  อคัรเดช   เสียงเยน็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24117 510703 00436955 นาย  ยทุธภูมิ   ติวาติน กฟน.3 ลพบุรี

24118 510704 00439703 นาย  ปิยวฒัน์   อุปละ สาํนกังานใหญ่

24119 510705 00439571 นาย  จกัรพนัธ์   หมืนอา้ย สาํนกังานใหญ่

24120 510706 00440679 น.ส.  พิชามญชุ์   บุนนาค สาํนกังานใหญ่

24121 510708 00439521 นาย  พิทกัษช์ยั   บุญประสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24122 510712 00438248 นาย  ดนยั   หนนัดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24123 510713 00437042 นาย  ณธรรม   แห่งธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24124 510715 00440174 นาย  เอกพล   ชูอาํนาจ กฟก.1 อยธุยา

24125 510720 00440356 นาย  ศกัดา   พานิชเจริญ กฟต.1 เพชรบุรี
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24126 510721 00437715 นาย  ภาสพงษ ์  จินดาสุรารักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

24127 510722 00440338 น.ส.  จุฑารัตน์   ภิรมยจิ์ตร กฟต.1 เพชรบุรี

24128 510723 00441639 นาย  ศุภชยั   ยศสี กฟน.1 เชียงใหม่

24129 510732 00438325 นาย  มงคล   ไตรยสุทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

24130 510733 00437197 นาย  วิวฒัน์   ผดัวงค์ กฟน.3 ลพบุรี

24131 510735 00439408 นาย  กิตติศกัดิ   ขาํญาต กฟฉ.3 นครราชสีมา

24132 510736 00437547 นาย  กิตติภพ   คชสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

24133 510738 00441489 นาย  คุณานนท ์  สุภาพ กฟน.3 ลพบุรี

24134 510739 00440665 นาย  สนัติธร   จิตติถาวร สาํนกังานใหญ่

24135 510740 00437038 นาย  วรัญ ู   สีหามาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

24136 510741 00437688 นาย  ธนากร   ไชยอาํนาจ กฟฉ.1 อุดรธานี

24137 510742 00437660 นาย  รักษพ์งษ ์  สุเสนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24138 510743 00438234 นาย  เอกรินทร์   อินชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

24139 510746 00438993 นาย  อดิศร   อินสอน กฟฉ.1 อุดรธานี

24140 510748 00437329 นาย  อุกกฤษฏ ์  ธรรมปัญโญ กฟน.1 เชียงใหม่

24141 510750 00441839 นาย  กิตติศกัดิ   แสงแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

24142 510751 00437933 นาย  ศรายทุธ   คาํยวง กฟฉ.3 นครราชสีมา

24143 510753 00438098 นาย  ธีระพล   ต่อกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24144 510755 00436773 นาย  ศิลา   หล่อสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

24145 510757 00437260 นาย  ณภทัร   คหสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

24146 510758 00438107 นาย  ฐิติกร   ทิเขียว กฟฉ.3 นครราชสีมา

24147 510760 00438939 นาย  พุฒิพงษ ์  สอนลบ กฟน.3 ลพบุรี

24148 510762 00439494 นาย  จิราย ุ  ก๋าเกียง กฟน.3 ลพบุรี

24149 510765 00437410 นาย  ทิวตัถ ์  ยทุธิวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24150 510766 00437701 นาย  วฒิุภทัร   อ่องอน้ กฟก.2 ชลบุรี
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24151 510768 00439353 นาย  อวิรุทธ์   เรืองทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24152 510769 00437133 นาย  วิทวสั   คาํนอ้ย กฟก.2 ชลบุรี

24153 510770 00438139 นาย  ศวสักร   สุขสาํราญ กฟก.2 ชลบุรี

24154 510771 00441116 นาย  ทรงยศ   โสภารัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24155 510772 00441966 นาย  นราธิป   เสริมสุข กฟก.2 ชลบุรี

24156 510773 00441970 นาย  ไชยนิรัญย ์  ไชยกนัธะ กฟก.2 ชลบุรี

24157 510774 00438311 นาย  ณฐัพงศ ์  อ่อนแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24158 510776 00437692 นาย  จีราวฒัน์   ฟักอ่อน กฟก.3 นครปฐม

24159 510779 00441643 นาย  ปณิธาน   บางโรย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24160 510781 00441120 นาย  ณฐักร   จนัทร์ทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24161 510782 00438907 นาย  อภิชาติ   จิวกาวี กฟก.3 นครปฐม

24162 510783 00441152 นาย  นิพิฐพนธ์   ทองชิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24163 510785 00438084 นาย  ชยัวฒัน์   ติกาพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24164 510786 00437997 นาย  ต่อตระกูล   เรืองบุตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24165 510788 00438111 นาย  ปริยราช   ปิยะภาโส กฟต.3 ยะลา

24166 510789 00441902 นาย  นพฤทธิ   ชยัปัญหา กฟฉ.3 นครราชสีมา

24167 510790 00437874 วา่ที ร.ต.  พชรวฒัน์   เพชรจาํรัส กฟต.3 ยะลา

24168 510797 00442435 นาย  เดชาธร   ปิยภาณีกุล กฟต.3 ยะลา

24169 510799 00439476 นาย  ปฐวี   เพง็แพ่ง กฟต.3 ยะลา

24170 510810 00442099 นาย  ศิวกร   พรชยัจิระศิริ กฟน.3 ลพบุรี

24171 510820 00440629 นาย  ปิรวฒัน์   ประทุมทอง กฟต.3 ยะลา

24172 510824 00440601 นาย  เกียรติรัต   ผิวเกลียง กฟน.1 เชียงใหม่

24173 510825 00441457 น.ส.  ภทัรวีร์   เยาวรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

24174 510830 00442499 นาย  ปรเมษฐ ์  แปงเครือ กฟน.1 เชียงใหม่

24175 510836 00442108 วา่ที ร.ต.  วีรศกัดิ   เป็งบุญมา กฟน.1 เชียงใหม่
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24176 510837 00440992 นาย  ไซฟูดีน   อบัดุลคานาน กฟต.3 ยะลา

24177 510840 00440938 น.ส.  ณฐัสินี   พุ่มรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

24178 510841 00442449 น.ส.  ขวญัฤทยั   ยอดเอียด กฟต.3 ยะลา

24179 510842 00441025 นาย  จิรวฒัน์   แกว้สมนึก กฟก.3 นครปฐม

24180 510846 00442544 นาย  เอกชยั   ภูมลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24181 510847 00442249 นาย  ไชยศิริ   โสภิพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

24182 510849 00440960 นาย  วรพจน์   ฉิมพลี กฟก.2 ชลบุรี

24183 510852 00441461 นาย  ศิวกร   ลายประดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

24184 510864 00441425 นาย  ทวิชยั   แซ่กวั กฟก.2 ชลบุรี

24185 510867 00442235 น.ส.  นฤสรณ์   สุขจิตต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

24186 510882 00441134 วา่ที ร.ต.  พทัธนนัท ์  แป๊ะวฒันา กฟก.2 ชลบุรี

24187 510884 00441689 นาย  ณฐรัช   กิจธิกุล กฟก.2 ชลบุรี

24188 510892 00441211 น.ส.  กรรณธ์ญาณฐัษ ์  โพธิสวา่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

24189 510895 00442312 นาย  สราวฒิุ   พิมพากระหรีด กฟฉ.1 อุดรธานี

24190 510896 00441548 นาย  จิราย ุ  ชมศรี กฟก.2 ชลบุรี

24191 510901 00442471 นาย  วรนนท ์  พลีพฒันากร กฟก.2 ชลบุรี

24192 510904 00441952 นาย  นพพล   วนัธงไชย กฟก.2 ชลบุรี

24193 510906 00442358 นาย  อาทิตย ์  ใจสว่าง กฟก.2 ชลบุรี

24194 510907 00442362 น.ส.  พิมพข์วญั   คงทน กฟก.2 ชลบุรี

24195 510908 00442067 นาย  พิทกัษพ์งศ ์  แสงจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

24196 510910 00439935 นาย  อานุภาพ   ยอดสะเทิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

24197 510911 00440083 นาย  เจษฎา   สีหาเสน กฟฉ.3 นครราชสีมา

24198 510917 00442112 นาย  ณพดนยั   จรูญโรจน์ ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

24199 510919 00440510 น.ส.  ชญานนัท ์  ชอบประดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

24200 510924 00442253 น.ส.  ภวรัญชน์   พินโปน กฟน.1 เชียงใหม่
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24201 510926 00442344 นาย  ปรัชญา   บวบทอง สาํนกังานใหญ่

24202 510931 00441102 นาย  ศุภกร   เจนกาญจนดิลก สาํนกังานใหญ่

24203 510933 00440910 นาย  วรวฒิุ   ตนัสุขี สาํนกังานใหญ่

24204 510934 00441061 นาย  ธเนศ   รัตนขจรศกัดิ สาํนกังานใหญ่

24205 510936 00442180 น.ส.  ธนัยธร   บณัฑิตธรรมกุล สาํนกังานใหญ่

24206 510937 00441225 น.ส.  ประภสัสร   เจริญศรี กฟน.2 พิษณุโลก

24207 510938 00441857 น.ส.  กมลพร   จนัทร์คลอ้ย กฟก.1 อยธุยา

24208 510944 00441598 นาย  วชัรพงษ ์  เวสสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

24209 510948 00441752 น.ส.  กมลนทัธ์   อินทร์ดี กฟฉ.1 อุดรธานี

24210 510949 00441257 น.ส.  วรรณวิกา   แสงสวา่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

24211 510952 00442576 น.ส.  จุติพร   ประสมทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

24212 510954 00440251 นาย  นิธิพล   จงภู่ สาํนกังานใหญ่

24213 510963 00442071 นาย  สุริยา   เทียนตามณี กฟน.1 เชียงใหม่

24214 510970 00441570 น.ส.  ธนพร   เกตุทตั สาํนกังานใหญ่

24215 510972 00442285 นาย  อุกฤษ   ปรีการ สาํนกังานใหญ่

24216 510974 00441693 น.ส.  ปาริฉตัร   นุ่มเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

24217 510977 00442217 น.ส.  ศิริกุล   บุญสงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

24218 510979 00442267 น.ส.  สุกญัญา   สุวรรณนาํปน กฟต.1 เพชรบุรี

24219 510997 00441811 นาง  พชัรี   พงษป์ระสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

24220 510999 00441807 น.ส.  ภทัราภรณ์   ภู่ระหงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

24221 511002 00442085 น.ส.  ลูกนาํ   วนัทะมาศ กฟก.2 ชลบุรี

24222 511008 00442526 นาย  ยทุธนา   มณีมาศ กฟต.3 ยะลา

24223 511023 00442203 นาย  สยมุภูร์   สายชล กฟต.3 ยะลา

24224 511024 00442530 นาย  วรวิชญ ์  หวงัสุข กฟต.3 ยะลา

24225 511034 00442194 นาย  สุกรี   บินบากา กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

24226 511042 00442299 น.ส.  กมลพรรณ   เดชสร กฟต.1 เพชรบุรี

24227 511178 00442003 นาย  ปิยากร   อาชวสุ์นทร สาํนกังานใหญ่

24228 511179 00442508 น.ส.  บุญยดา   งามแสงรุ่งสาโรจน์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน  :  พอีเีอ เอน็คอม) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1 299772 00222544 น.ส.  เนตรนุช   กรินชยั สาํนกังานใหญ่

2 906040 00406354 น.ส.  ศุภาวรรณ   สุนทรกรันต์ สาํนกังานใหญ่

3 906042 00407100 นาย  สุทธิพนัธ์   คาํปัน สาํนกังานใหญ่

4 954001 00386057 น.ส.  ชณิดาภา   เภาโบรมย์ สาํนกังานใหญ่

5 954004 00386075 น.ส.  ชุตินนัท ์  ธารีสาร สาํนกังานใหญ่

6 955008 00386089 น.ส.  จิตติวรรณ   ยนืยงคน์าน สาํนกังานใหญ่

7 955009 00386093 นาย  เอกภพ   โพธิจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

8 956015 00386120 น.ส.  กลัยวีร์   บุญชู สาํนกังานใหญ่

9 956016 00386134 หม่อมหลวง  รุจธร   จกัรพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

10 957017 00386152 นาย  สุทธิพนัธ์   ศรีสุวรรัตน์ สาํนกังานใหญ่

11 957018 00386166 นาย  กษิดิศ   เสนะวงศ์ สาํนกังานใหญ่

12 957019 00386170 นาย  เสฐียรพงษ ์  เชิดวงศสู์ง สาํนกังานใหญ่

13 959023 00386211 น.ส.  นิศารัตน์   โรจนกร สาํนกังานใหญ่

14 959024 00386225 นาย  อนุชา   มีทอง สาํนกังานใหญ่

15 959026 00386243 นาย  ธวชัชยั   มะลาคุม้ สาํนกังานใหญ่

16 959027 00386257 นาย  ภานุพงศ ์  อกัษรณรงค์ สาํนกังานใหญ่

17 959029 00386275 น.ส.  นฤมล   มูลจวง สาํนกังานใหญ่

18 959031 00390008 น.ส.  จนัทร์เพญ็   ตน้โพธิ สาํนกังานใหญ่

19 960034 00405053 น.ส.  กญัญาณฐั   สายวิโรจน์สกุล สาํนกังานใหญ่

20 960035 00405067 น.ส.  จุฑามาศ   จาํเนียรสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

21 960036 00405108 น.ส.  สวิชญา   อินทรสิริ สาํนกังานใหญ่

22 960037 00405085 นาย  สราวธุ   กูเ้มือง สาํนกังานใหญ่

23 960038 00406336 น.ส.  ชลชินี   ขาํอุไร สาํนกังานใหญ่

24 960041 00406368 นาย  วิรชตพงศ ์  มิตรยอดวงศ์ สาํนกังานใหญ่

25 961044 00414581 น.ส.  โรสริน   อาลีอิสเฮาะ สาํนกังานใหญ่

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน  :  พอีเีอ เอน็คอม) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

26 961046 00414559 น.ส.  ภาวิตรา   เสนพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

27 961047 00414545 น.ส.  ธญัญศ์ศิภา   กิตติญาพิมุกข์ สาํนกังานใหญ่

28 961048 00413785 น.ส.  อริสรา   ไทยเจียม สาํนกังานใหญ่

29 961049 00413799 น.ส.  ชญานี   ภูริชานนท์ สาํนกังานใหญ่

30 961051 00416656 น.ส.  อาจรีย ์  กิจวจิารณ์ สาํนกังานใหญ่

31 961052 00416660 น.ส.  สุภทัธนนัท ์  คาํอาจ สาํนกังานใหญ่

32 961053 00418826 น.ส.  โชติรส   มหะฤดีวรรณ สาํนกังานใหญ่

33 961054 00420411 นาย  ตรีภูมิ   บุนนาค สาํนกังานใหญ่

34 961055 00419745 นาย  ชนาธิป   วรพงษ์ สาํนกังานใหญ่

35 961056 00420425 น.ส.  ศรีอุมา   เพชรกลา้ สาํนกังานใหญ่

36 961057 00419727 น.ส.  ภรภทัร   เวชวิมลรัตนา สาํนกังานใหญ่

37 961058 00419713 น.ส.  กญัติมา   อศัวินะกุล สาํนกังานใหญ่

38 961059 00419731 นาย  อิสรา   เอียมสอาด สาํนกังานใหญ่

39 961060 00418812 น.ส.  พรพิมล   เป้าคาํศรี สาํนกังานใหญ่

40 962064 00423928 น.ส.  ศจี   กิจเต่ง สาํนกังานใหญ่

41 962065 00425198 น.ส.  ลลิตา   นาแซง สาํนกังานใหญ่

42 962067 00428855 น.ส.  ปภาว ี  นวลศรี สาํนกังานใหญ่

43 962068 00429801 น.ส.  ปรมาภรณ์   วรรณศุภ สาํนกังานใหญ่

44 962069 00429815 น.ส.  เบญญาภรณ์   สุภาไชยกิจ สาํนกังานใหญ่

45 963070 00433775 น.ส.  พรนาวี   มีพร สาํนกังานใหญ่

46 963072 00440306 น.ส.  ศิรินนัท ์  ผดุงญาติ สาํนกังานใหญ่

47 963073 00434371 น.ส.  กาญจนา   เพิมวฒันา สาํนกังานใหญ่

48 963075 00434921 นาย  ประภาส   ช่วยหนู สาํนกังานใหญ่

49 963076 00436791 น.ส.  วรัญญา   เปรมศิริ สาํนกังานใหญ่

50 963077 00436864 นาย  ภูมิ   เนียมศรี สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน  :  พอีเีอ เอน็คอม) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

51 963078 00437406 น.ส.  จนัทิรา   ไพรวจิิตร สาํนกังานใหญ่

52 963079 00439662 น.ส.  นฐัภรณ์   สมฤทธิ สาํนกังานใหญ่

53 964080 00439967 นาย  ธนพร   ม่วงคาํ สาํนกังานใหญ่

54 964082 00441407 นาง  ธชัวรรณ   แจ่มใส สาํนกังานใหญ่

55 964083 00441584 นาย  พีรพฒัน์   มาลาหอม สาํนกังานใหญ่

56 964084 00441843 น.ส.  อารียา   ชิณวงศ์ สาํนกังานใหญ่

57 964086 00440342 น.ส.  สุจิรลนา   สุวรรณอินทร์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน  :  สอ.กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1 156835 00220592 นาย  ฉตัรชยั   ทวีโภค สาํนกังานใหญ่

2 990001 00153743 นาง  ชิดชนก   ศาตะมาน สาํนกังานใหญ่

3 990002 00190389 นาง  นนัทวรรณ   ลาภเกิน สาํนกังานใหญ่

4 990003 00154985 น.ส.  ศจี   ปาณะลกัษณ์ สาํนกังานใหญ่

5 990004 00155418 น.ส.  อจัฉรา   พนัธ์ไพรักษ์ สาํนกังานใหญ่

6 990005 00155422 นาง  สุจิตรา   อุ่นเกษม สาํนกังานใหญ่

7 990006 00155436 นาง  ดวงใจ   จารุสิงห์ สาํนกังานใหญ่

8 990007 00155440 น.ส.  ศิริพรรณ   สุขวฒัน์นิจกลู สาํนกังานใหญ่

9 990008 00155454 นาง  สวรรณ   วิจิตรสุข สาํนกังานใหญ่

10 990009 00155468 นาง  องัคณา   บุญยะวณิชย์ สาํนกังานใหญ่

11 990010 00157565 น.ส.  ปัณฑารีย ์  คมขาํ สาํนกังานใหญ่

12 990011 00157579 น.ส.  นนัทนา   สายญัแกว้ สาํนกังานใหญ่

13 990012 00163768 นาย  ภูนฐัธีร์   สงครามมะลิ สาํนกังานใหญ่

14 990013 00162035 นาย  สิทธิพนัธ์   เลาหโรจน์กุล สาํนกังานใหญ่

15 990017 00191494 นาย  ปฑิณญา   เสลาหอม สาํนกังานใหญ่

16 990018 00174048 นาง  นนัทิตา   วงศว์าท สาํนกังานใหญ่

17 990019 00178551 นาง  สายพิณ   พวงแกว้ สาํนกังานใหญ่

18 990020 00178501 นาง  ปัญยพชัร์   ครองเดช สาํนกังานใหญ่

19 990021 00191480 น.ส.  อุไร   คชรินทร์ สาํนกังานใหญ่

20 990024 00193369 น.ส.  ภทัรพร   ประสงัสิต สาํนกังานใหญ่

21 990025 00197727 นาย  พิพฒัน์   เกียรติพนัธ์ุสดใส สาํนกังานใหญ่

22 990026 00197731 น.ส.  จิรสุดา   คงคาหลวง สาํนกังานใหญ่

23 990027 00219258 น.ส.  กมลรัตน์   ไชยานุวงศ์ สาํนกังานใหญ่

24 990031 00245164 นาง  พิไลพรรณ   โพธิเจริญ สาํนกังานใหญ่

25 990033 00247825 นาง  นฤมล   แสงกลา้ สาํนกังานใหญ่

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564



(กลุ่ม  สมาชิกพนักงาน  :  สอ.กฟภ.) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

26 990034 00247093 นาง  วนิดา   เฉียงอุทิศ สาํนกังานใหญ่

27 990035 00266219 นาย  ชชัวาลย ์  อุดมรุ่งเรือง สาํนกังานใหญ่

28 990041 00287091 น.ส.  ธนัยพร   เฮาเลิศ สาํนกังานใหญ่

29 990042 00321273 น.ส.  วนิดา   ทิพยส์วสัดิ สาํนกังานใหญ่

30 990046 00346590 น.ส.  ปวีณา   จารุรัตน์เจริญ สาํนกังานใหญ่

31 990047 00346495 น.ส.  สจัพร   ตระกูลวีรศกัดิ สาํนกังานใหญ่

32 990048 00352898 นาย  วรพงษ ์  หรุ่นแดง สาํนกังานใหญ่

33 990050 00363287 น.ส.  ฉตัรวดี   สุทธยากรณ์ สาํนกังานใหญ่

34 990051 00415028 น.ส.  ปณาลี   อุดมทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

35 990052 00367918 นาง  ศศิธร   กองเปง สาํนกังานใหญ่

36 990053 00372965 น.ส.  วรานีย ์  วินยัปกรณ์ สาํนกังานใหญ่

37 990054 00373802 น.ส.  ฐิติภา   ประสารแกว้ สาํนกังานใหญ่

38 990055 00375086 น.ส.  ศศิฎา   พูลสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

39 990056 00377260 น.ส.  อิสราภรณ์   สุขรืน สาํนกังานใหญ่

40 990057 00389223 น.ส.  จุฑามาศ   ศรีสุข สาํนกังานใหญ่

41 990058 00389237 น.ส.  ธิดารัตน์   บาํรุงแขวง สาํนกังานใหญ่

42 990062 00406554 น.ส.  ขวญัชนก   เสาเวียง สาํนกังานใหญ่

43 990063 00407132 น.ส.  อนุธิดา   หัตถาพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

44 990064 00441075 นาย  เอกชยั   โถนอ้ย สาํนกังานใหญ่


