
ลําดับ หมายเลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด กอง แผนก

1 502731 นายกิตติพันธ ศิลปประสิทธ์ิ วิศวกรระดับ 11 ชพว.

2 527521 นายพงษศักดิ์ พุทธวงศ วิศวกรระดับ 9 ชฟฟ1. กพบธก-ฟ.

3 326038 นางสังวาลย อมดวง วิทยากรระดับ 9 รวช.

4 478253 นายธีระพงศ ตั้งวชิรฉัตร วิทยากรระดับ 10 รวธ.

5 524328 นายวิษณุ เลิศพัฒนกุลธร วิศวกรระดับ 11 รวย.

6 509981 นายสมศักดิ์ กล่ํากลาย ผูชวยผูอํานวยการฝายกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ อกท.

7 537802 นางวันทนา แกนสารี วิทยากรระดับ 10 อกป.

8 523518 นายสรุจิต เจริญยศ ผูชวยผูอํานวยการฝายกฎหมาย - 1 อกม.

9 476730 นายไวพจน แสงโพธ์ิ ชางระดับ 9 อขว. กยว-ฟ.

10 510041 นายอารักข หาญสันเทียะ วิศวกรระดับ 8 อคฟ. กผฟ-ส.

11 593543 น.ส.ภัททิรา อยูยืนยง วิทยากรระดับ 7 อทด.

12 564745 นายธรรมสร ปริวัฒนศักดิ์ วิทยากรระดับ 9 อทบ. กสบ-ห.

13 593246 น.ส.สิวภรณ วีระสกุล วิทยากรระดับ 7 อทบ. กบส-ห. หงปภ-ห.

14 594701 น.ส.สุพรรษา เจริญพร วิทยากรระดับ 6 อทบ. กบส-ห. หงปภ-ห.

15 540463 นายสณัฐติิ จันทอุทัย ผูชวยผูอํานวยการฝายบํารุงรักษาเคร่ืองกล - 1 อบค.

16 473227 น.ส.ปวีณา รอดเอม หัวหนากองบัญชีและการเงินภูมิภาค 1 อบภ. กบภ1-บ.

17 572136 น.ส.จิราสุวลักษณ วิยะนัตย นักบัญชีระดับ 7 อบภ.

18 576115 นายจักรี เปลงเสียง นักบัญชีระดับ 8 อบภ.

19 456799 นายภาสกร ปุยนุเคราะห นักคอมพิวเตอรระดับ 10 อปท.

20 572470 นายสรวิศ เจียรพิสิฐพงศ หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพอุปกรณสายสง อผค. กคภ-ส. หคภส-ส.

21 502766 นายนิวัฒน นวลทอง วิศวกรระดับ 9 อผม.

22 472387 น.ส.รตันกอร กุลาตี เศรษฐกรระดับ 10 อผย. กผว-ย.

23 568031 นายสทุธวิท ตั้งพานิชย วิศวกรระดับ 8 อผร. กผศน-พ. หทน-พ.

24 594804 นายวิชชา ตั้งพูนผลวิวัฒน วิทยากรระดับ 6 อพธ. กผอ-ย. หศธ-ย.

25 539058 นายไพบูลย เอี่ยมอํานวย วิศวกรระดับ 10 อฟก. กบรรก-ฟ.

26 545961 นางธิดารัตน กาญจนาลัย หัวหนากองบริหาร อฟต. กบหต-ฟ.

27 415979 วาที่ ร.ต.เดนพล กาฬกาญจน วิศวกรระดับ 10 อฟน.

28 480363 นายสรุเดช ทองใบ หัวหนากองเช้ือเพลิง ถาน และน้ํา อฟม. กชนม-ฟ.

29 554707 นายโยธิน วิโรจนสริิกุล วิศวกรระดับ 8 อฟอ. กบอ-ฟ.

30 557706 นายเอก เจียมวงษา หัวหนาแผนกบํารุงรักษาอุปกรณศูนยควบคุม อรค. กทศ-ส. หรอ-ส.

31 595248 นายเตียรถสติ พฤกษสาํเรงิ นกับัญชีระดับ 6 อรง. กบต-บ. หบตส-บ.

32 566845 นายณัฐภูว ไมประดิษฐ หัวหนาแผนกบํารุงรักษาอุปกรณควบคมุและเคร่ืองวัด 2 อรม. กบรม2-ฟ. หบอม2-ฟ.

33 507385 นางราณี นุตลกัษณ หัวหนากองวิเคราะหการดําเนินงาน อวง. กวง-บ.

34 553727 นายชยัรตัน เยี่ยมสวัสดิ์ วิศวกรระดับ 8 อวน. กวนม-ย.

35 510505 นายกิตติพงศ พงศาปาน วิทยากรระดับ 10 อวพ.

36 538914 น.ส.ปุณณภา เอมรฐั วิศวกรระดับ 10 อศง.

37 593950 นายเอกชัย มาลาพล นักวิทยาศาสตรระดับ 7 อสค. กปส-พ. หสลก-พ.

38 446475 นางณิชารีย กิตตะคุปต วิทยากรระดับ 8 อสป.

39 552240 นายอนุพล มหาโยธี นกัธรณีวิทยาระดับ 9 อสร. กธป-ส.

40 414247 นางกรรณิการ อนุสิฏฐกุล ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารและกอสรางโรงไฟฟา - 1 อหก.

41 466204 นายอุกฤษฏ เกตุดารา วิทยากรระดับ 9 อหง. กกง-บ.

42 560685 น.ส.อริศรา โกศลพิศิษฐ หัวหนากองบริหารงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อหง. กสช-บ.

43 564133 น.ส.ดุษฎี คุณาวิศรตุ วิทยากรระดับ 7 อหง. กสช-บ. หรข-บ.

44 596310 น.ส.ณัฐนันท ยี่สุนเทศ วิทยากรระดับ 6 อหง. กสช-บ. หจส-บ.

45 568635 นายศภุโชค สุทธาพานิช หัวหนาแผนกสอบเทียบไฟฟาแรงสูง อหส. กทฟ-ส. หทฟ-ส.
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