
ประกาศรายช่ือ

ทุนการศึกษา กฟก.2

ประจ าปี 2565



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 341859 499345 นางศรัญญา บัวลังกา ผคพ.1กบญ.ฝบพ.

2 357070 500525 นายอุทัย กอนแก้ว ผบค.กฟอ.สอด.

3 299545 495876 นายพัฒนศักด์ิ มณีเพชร ผวว.กปบ.ฝปบ.

4 307120 496978 นางกมลทิพย์ จันทกิจ ผบป.กฟจ.จบ.

5 353280 500527 นายฉัตรชัย มงคล ผปบ.กฟฟ.บส.

6 268093 483630 นายอนุชา ย่ิงกิจสถาวร ผมต.กฟอ.บนบ.

7 356010 499205 น.ส.ชนัญชิดา เสวานนท์ กฟส.อ.ขส.กฟจ.ตร.

8 359604 500513 นายนริช วังสิริสุนทร ผปบ.กฟอ.ปลด.

9 299509 496615 นายสัญชัย ไกรเจริญ สฟฟ.ปนร.2(ช)ผจฟ.1กปบ.ฝปบ.

10 307198 495180 น.ส.วิภาดา สงวนเจริญพงศ์ ผปอ.กวว.ฝวบ.

11 402619 506609 นายณัฐวุฒิ วัฒนานนท์ ผคส.กรส.ฝปบ.

12 314515 496885 นางจีรวรรณ นิยมสมาน ผบง.กฟส.เพกฟจ.รย.

13 302843 496111 นายธรากร จันทร์สม หป.สฟฟ.หฉ.1ผจฟ.1กปบ.ฝปบ.

14 300550 497002 นายฉลองโชค สิงห์ทอง กฟย.อ.บอร.กฟส.อ.ขส.กฟจ.ตร.

15 307843 497098 นายวิชาญ ประเสริฐ ผวต.กฟฟ.มพย.

16 233779 459932 นายพรรษา มากทุ่งคา กฟย.ต.กร่่ากฟอ.แกลง

17 243980 473295 นางพรทิพย์ โตอัจฉริยะวงศ์ ผบป.กฟอ.บนบ.

18 304936 495410 นายอภิชาติ วิภาสธีรวงศ์ ผกส.กฟอ.แกลง

19 240469 454398 นายคงศักด์ิ แว่นก่ิง สปบ.2กฟส.คลจ.กฟจ.ฉช.

20 312713 496243 น.ส.กฤตยา วิชชาบูรณ์ด่ารง ผผร.กวว.ฝวบ.

21 307770 496366 นายศาสตรา โพธ์ิสว่าง นบว.2.ผจฟ.2กปบ.ฝปบ.

ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษา (2,000 บาท) ประจ าปี 2565

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 429633 509576 นางนิรมล ชุตินันทกุล ผกส.กฟอ.แกลง

2 331343 499184 นางนันทนา หาพิพัฒน์ ผสอ.กวว.ฝวบ.

3 337258 499251 นางศศิธร กิจนิยม กฟส.อ.ขล.กฟจ.จบ.

4 300019 495956 นายวิชาญ ศกุนตานุรักษ์ หป.สฟฟ.อมต.5ผจฟ.1กปบ.ฝปบ.

5 311626 496781 นางภัทรวรรณ แสงวัฒนานุกิจ ผบป.กฟอ.พนท.

6 309663 496886 นางนิภาพร สังข์แก้ว ผบห.กฟอ.ศรช.

7 395408 504807 นายวิทวัส บรรจงการ ผมต.กฟอ.สอด.

8 284520 489490 นายณัฐกิตต์ ยศย่ิงธนวงศ์ ผคพกฟจ.ตร.

9 326619 498327 นายเศรษฐา พิรุณสาร ผปบ.กฟอ.ปลด.

10 355464 500850 นางกมลรัตน์ ฉรี ผบป.กฟอ.ศรช.

11 302625 496315 นายชัยรัตน์ สุขากรณ์ สฟฟ.มตพ.1ผจฟ.2กปบ.ฝปบ.

12 307839 496756 น.ส.มยุรีย์ มูลตีปฐม ผวต.กฟฟ.มพย.

13 302875 496068 นายเสกสรรค์ จอมค่าสิงห์ หป.สฟฟ.หฉ.1ผจฟ.1กปบ.ฝปบ.

14 357070 498491 น.ส.จารุณี เสมจันทร์ ผบต.กบญ.ฝบพ.

15 040627 316980 นางสุนทร ประเสริฐผล สสน.กฟส.พสค.กฟจ.ฉช.

16 238501 471324 นายมานะ ศรีอิทธิยาเวทย์ สกป.กฟส.สนช.กฟจ.ฉช.

17 277880 486866 นายณัฐชนันท์ นาคไพจิตร ผกส.กฟฟ.บส.

ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 322538 497527 นายยุทธนา ลักษมีธิติ ผบต.กฟส.อ.บทง.กฟอ.พน.

2 210254 461793 นายวิรัติ ศิริค่า หจ.21ผจฟ.1กปบ.ฝปบ.

ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2565

ช่ือ - สกุล

ทุนเรียนดี ระดับอาชีวะศึกษา (3,000 บาท) ประจ าปี 2565

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 299781 497157 นางนงลักษ์ สุขสว่าง ผบป.กฟอ.ปลด.

2 307075 497064 นางลักคณา ใจช่วย ผบง.กฟส.อ.นยอ.กฟจ.จบ.

3 307089 497058 นางวนิดา ลาภสกุลรัตนา ผบป.กฟจ.จบ.

ช่ือ - สกุล

ทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี (3,500 บาท) ประจ าปี 2565



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 341063 499453 นายธนวัฒน์ ประจงภักดี ผปบ. กฟอ.บนบ.

2 306833 496192 นายนัฐพงศ์ นาคเสน่ห์ หป.สฟฟ.พทต.2 ผจฟ.1 กปบ. ฝปบ.

3 297975 496388 นายธวัชชัย ทองไทย หป.สฟฟ.คข.2 ผจฟ.2 กปบ. ฝปบ.

4 313119 497246 นายมารุต ทองขาว ผมต. กฟอ.ศรช.

5 301015 496125 นายพงษ์พิทักษ์ การินทร์ สฟฟ.พยก. ผจฟ.1 กปบ. ฝปบ.

6 308162 496026 นายสุมนตรี บรรพต ผคฟ. กปบ. ฝปบ.

7 297943 496402 นายบัญญัติ ฟูจุมปา หป.สฟฟ.คข.2 ผจฟ.2 กปบ. ฝปบ.

8 210240 469741 นายประเสริฐ บุญช่วย ผมต. กฟอ.สอด.

9 433066 509585 นายจิระศักด์ิ ทัพซ้าย ผกส. กฟอ.พนท.

10 297957 495836 นายฐิติวัศน์ พยัฆรัตน์ หจ.3 ผจฟ.2 กปบ. ฝปบ.

11 396145 504812 นายภคพล ม่วงสีสันต์ ผปบ. กฟจ.ชบ.

12 370054 500503 นายลือชา นาคสกุล ผปบ. กฟจ.จบ.

13 382326 504330 นายปริต จันทร์เจริญ ผปบ. กฟฟ.มพย.

14 382180 504327 นายอภิสิทธ์ิ วงษ์นิพนธ์ ผปบ. กฟฟ.มพย.

15 384041 504264 นายพุทธศาสน์ วิชัยรัมย์ ผปบ. กฟอ.บนบ.

16 326087 496995 น.ส.สยุมพร อ่ิมทะสาร กฟย.อ.ลง. กฟจ.ตร.

17 341136 499824 น.ส.กิตต์ิรวี รุ่งทอง ผคพ กฟจ.รย.

18 433525 509608 นายทรงพล โลมาธร ผปบ. กฟอ.บคย.

19 311262 496162 นายวีระยุทธ บุตรอินทร์ หป.สฟฟ.พยน. ผจฟ.1 กปบ. ฝปบ.

20 340085 499450 นายธวัชชัย อินทวิชัย ผปบ. กฟอ.บนบ.

21 381411 503840 นายอ่านวย น้อยยม ผปบ. กฟฟ.บส.

22 311258 496429 นายธวัชชัย สาริวงษา หป.สฟฟ.พทต.2 ผจฟ.1 กปบ. ฝปบ.

23 357452 501082 นายภานุวัฒน์ หม่ืนอินกูด ผบค. กฟอ.พน. 

24 319056 495379 นายกฤตยชญ์ ศรีระวงศ์ ผกส. กฟฟ.บส.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2565



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

25 359963 501838 น.ส.วนิดา สุทธิถวิล ผบป. กฟอ.แกลง

26 308067 496869 นางสุภัทรา ตันบุญยืน ผคพ กฟฟ.มพย.

27 329835 499185 นางณัฐติยา ธนะวัฑฒโก ฝวบ. กฟก.2

28 354727 501163 นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์ สปบ.1 กฟส.คลจ. กฟจ.ฉช.

29 406568 502770 นายสมเกียรติ บุนนาค ผปบ. กฟอ.พนท.

30 422504 504799 นายธนากร จุฑาเกตุ กฟฟ.บึง

31 403029 505754 นายวันเฉลิม อินทะโส ผกส. กฟอ.ปลด.

32 329176 498667 น.ส.อารยา อินทีวร ผบต. กบญ. ฝบพ.

33 377224 504555 นางนิภาวรรณ วงศ์ล้อมนิล ผกป. กฟส.กจ. กฟอ.พน.

34 304390 495399 นายคมสันต์ หนาแน่น ผวต. กฟฟ.มตพ.

35 405471 500854 นายวันชัย จันทร์สมร ผกส. กฟฟ.มตพ.

36 330115 498508 นายประภาส จูมเกตุ ผปบ. กฟอ.ปลด.

37 309736 495326 ว่าท่ีร.ต.ชัยรัตน์ บุญย้อยหยัด ผปร. กวว. ฝวบ.

38 298935 495871 น.ส.สุพรรษา วงษ์แก้ว ผบป. กฟอ.พน.

39 355519 501173 นายศิวพงษ์ เจริญสุข ผบป. กฟจ.รย.

40 310343 496507 นายคมสันต์ ข่าสม สฟฟ.ปร.1 ผจฟ.1 กปบ. ฝปบ.

41 309609 496021 นายศุภสิทธ์ิ บัวลอย สบส. ศบค.พสค. บคจ.ฉช.

42 241956 471332 ว่าท่ีเรือตรีปัณณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผปบ. กฟอ.ศรช.

43 319515 496258 ว่าท่ีร.ต.สิริพงศ์ สิริรักโสภณ หป.สฟฟ.บสม.1 ผจฟ.2 กปบ. ฝปบ.

44 298876 496312 นายนรินทร์ สุทธสังข์ สฟฟ.มตพ.1 ผจฟ.2 กปบ. ฝปบ.

45 408156 506915 นายตันติกร อนันตกูล ผตป. กบญ. ฝบพ.

46 316753 495896 น.ส.นฤมล รักวงศ์ประทีป ผบง. กฟส.กจ. กฟอ.พน.

47 258355 476196 นายธวัช อินสอน ผปบ. กฟฟ.มตพ.

48 339246 499344 น.ส.จิราวรรณ เจษฎาภิสัก ผบป. กฟฟ.บส.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2565



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

49 356442 500852 นายจักรพงษ์ กุมภะ ผกส. กฟจ.ตร.

50 428196 509123 น.ส.จุฑามาศ จงสูงเนิน ผตป. กบญ. ฝบพ.

51 365493 501171 นายเชาวลิต ประสมสุข ผบง. กฟส.อ.นฒ. กฟฟ.มตพ.

52 317040 497034 นางจุรีรัตน์ ถาดทอง ผบง. กฟส.อ.ขล. กฟจ.จบ.

53 341809 500071 น.ส.กฤษฎี สนิทกูล กปบ. ฝปบ.

54 316735 495893 น.ส.สุกัญญา สว่าง ผบง. กฟส.กจ. กฟอ.พน.

55 403815 505917 นายภาสกร สิตตานนท์ ผบค. กฟอ.พนท.

56 410432 507240 น.ส.กิติยา แดงตนุ ผกส. กฟจ.ตร.

57 297834 497135 นางประภาศิริ ดิฐวิบูลย์ ผบป. กฟจ.รย.

58 261669 480357 นายนิติ กลีบเมฆ ผปบ. กฟฟ.บส.

59 324421 497602 น.ส.วริศรา สุภามงคล ผวต. กฟจ.รย.

60 356806 501449 นางศรัณย์กร สุภัคคุณธรรม ผบก. กอก.

61 349398 500517 นายศุทธิชัย ยุทธนา ผปบ. กฟฟ.มพย.

62 262251 477192 นายไพโรจน์ สุขคุณานนท์ ผปบ. กฟอ.บนบ.

63 357339 501089 น.ส.อรนุช ทองบุญมา ผคพ กฟอ.พน.

64 251549 474314 นายชิษณุ นาคไพจิตร ผจฟ.2 กปบ. ฝปบ.

65 356347 495982 นายบรรณกร กัปปิยบุตร ผปบ. กฟฟ.บส.

66 330206 498676 น.ส.สิรินุช ภักดีสงคราม ผงป. กซข. ฝบพ.

67 310739 495355 นายภาณุวัฒน์ ดีรักษา ผบค. กฟฟ.มตพ.

68 388895 498175 นายชาญวิทย์ ฉัยยา ผมต. กฟฟ.มตพ.

69 384055 500310 น.ส.พรภัทรานิษฐ์ ธีระวิทย์ ผบห. กฟฟ.ลฉบ.

70 306847 496238 นายสุทธิรักษ์ กล่ินใย หป.สฟฟ.บฉ. ผจฟ.2 กปบ. ฝปบ.

71 346518 504259 นายธงชัย หีบแก้ว ผปบ. กฟจ.ชบ.

72 299854 497155 นายกฤษณกร อินทะนา ผกป. กฟส.อ.บทง. กฟอ.พน.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2565



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

73 336593 499447 นายยุทธนา บรรเทาวงษ์ ผปบ. กฟฟ.มตพ.

74 298012 496935 น.ส.วีณาวรรณ แซ่ล้ิม ผบง. กฟส.อ.ลสง. กฟจ.จบ.

75 345899 500158 น.ส.ทักษตา ดีอ่วม ผบพ. กบญ. ฝบพ.

76 297925 496373 นายอิทธิพงษ์ เกิดใจตรง หป.สฟฟ.บสม.1 ผจฟ.2 กปบ. ฝปบ.

77 308049 496339 นายวัลลภ เรืองศิริ สปบ.2 กฟส.คลจ. กฟจ.ฉช.

78 342069 499510 นายชยพล ช่านิ กฟย.อ.กหม. กฟส.อ.นยอ. กฟจ.จบ.

79 335260 498728 นายสุริยา อยู่สุขศรี ผปบ. กฟจ.จบ.

80 310339 496509 นายชวลิต บัวบาน สฟฟ.ปนร.2(ช) ผจฟ.1 กปบ. ฝปบ.

81 295682 495279 น.ส.อารีรัตน์ แสงทับทิม สบร. ศบค.ฉช. บคจ.ฉช.

82 359872 501774 นายเทวิน ศรีเมือง ผกส. กฟอ.ปลด.

83 374680 503172 น.ส.ปณิดา ฐิติคุณาภัทร ผบห. กอก.

84 354159 501088 น.ส.รัชตา โรจนพงษ์ สบร. ศบค.บปก. บคจ.ฉช.

85 283297 483698 นายนรา พันธสา หป.สฟฟ.ทม. ผจฟ.1 กปบ. ฝปบ.

86 306988 497129 นายธงชัย แท่นนิล ผกส. กฟฟ.มพย.

87 357957 501300 นายกิตติพศ ศิริกุลพันธ์ ผบค. กฟอ.บนบ.

88 330979 499207 น.ส.คณิศตา สมบัติหล้า ผบห. กฟจ.รย.

89 298753 495957 นายชลัฐกิจ อร่ามฉาย สฟฟ.ปนร.2(ช) ผจฟ.1 กปบ. ฝปบ.

90 372406 503199 นายธนพล อ่อนลมูล กฟย.อ.กสช. กฟอ.ศรช.

91 311503 496765 นางธนภร มุ่งด่าเนินกิจ ผบป. กฟอ.พนท.

92 298830 497112 นายบันลือศักด์ิ โสภาโชติ ผกส. กฟฟ.มตพ.

93 373402 502757 นายเจนณรงค์ สกุลญาติ ผปบ. กฟฟ.มพย.

94 274282 483486 นายนราธร สกุลเดช หป.สฟฟ.หฉ.1 ผจฟ.1 กปบ. ฝปบ.

95 344134 496250 นายอังกูร แสวงศักด์ิ ผปบ. กฟจ.รย.

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2565

ช่ือ - สกุล


