
ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ัง ประจําป 2563 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว 

ท่ี 3/2563 
เร่ือง ผลการเลือกต้ังกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฝายลูกจาง 

------------------------------------------------------------------- 

ตามที่  กรรมการกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ซึ่งจดทะเบียนแลว ฝายลูกจาง ที่มาจากการเลือกต้ังชุดปจจุบัน จะครบวาระการเปนกรรมการกองทุน 
ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ซึ่งตามขอบังคับกองทุนฯ ขอ 13 ที่จะมีผลใชบังคับวันท่ี 8 มีนาคม 2563 กําหนด 
ใหมีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง จํานวน 8 คน โดยใหดําเนินการเลือกตั้งตามระเบียบกองทุนฯ 
วาดวยวิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ พ.ศ. 2563 ตามขอบังคับกองทุน ขอ 13 (2) สําหรับกรรมการ 
ฝายลูกจาง กฟผ. ซึ่งไดรับการอนุมัติตามมติคณะกรรมการกองทุนจากการประชุมคร้ังที่ 9/2562 เม่ือวันท่ี 
2 ตุลาคม  2562 แลวนั้น 

 

บัดนี้ อหง. ในฐานะประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง ผู รับผิดชอบการเลือกตั้ง ไดดําเนินการ 
จัดการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฝายลูกจางเรียบรอยแลว ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ 2563 
ณ หองเฟองฟา 1 อาคารนันทนาการ สํานักงานกลาง กฟผ. เวลา 08.30-12.00 น. มีผูแทนหนวยงานที่ม ี
สิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 94 คน โดยมีผูเขารวมประชุมใชสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 84 คน ไมมาประชุม 10 คน และ 
มีผูแทนหนวยงานที่เสนอตัวเขารับการเลือกตั้ง 23 คน โดยมีบัตรดี 77 ใบ บัตรเสีย 7 ใบ และไดประกาศ 
ผลการเลือกตั้งใหที่ประชุมทราบ สรุปผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝายลูกจาง เรียงตามลําดับคะแนน 
ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ
ท่ี 

คะแนน รายช่ือผูสมัคร เลขประจําตัว ตําแหนง 
ผูแทน

หนวยงาน 

1 62 นางสาว ชนนิกานต พิรุณสาร 590922 บช.7 อรง. 

2 61 นาย สุรจิต เจริญยศ 523518 ช.อกม-1. อกม. 

3 57 นาง นุชนาถ วัฒนกูล 591028 ตส.6 ชกตน. 

4 46 นาง ราณี นุตลักษณ 507385 กวง-บ. อวง. 

5 42 นาย เมธา ตันตวรนาท 573388 หทน-ฟ. อหฟ. 

6 37 นาย วรรณชัย จิตตานนท 403768 กจถ-ช. อจช. 

7 33 นาง นิตรา ธนวิวัฒน 521175 บช.9 ทนท. หงลธ-บ.  องป. 

8 31 นาย ณัฐภูว ไมประดิษฐ 566845 วศ.9 ทนท. หบอม2-ฟ.  อรม. 

9 30 นาย หฤษฎ เขาหลวง 564451 วศ.9 อศง. 

10 21 นาย พิษณุเกียรติ อุดรสถิตย 558222 หปส-ย. อชก. 

11 20 นาง ณิชารยี กิตตะคุปต 446475 วก.8 อสป. 

12 15 นาย พรรัฐ รมพฤกษ 421685 วศ.10 อรอ. 



ลําดับ
ท่ี 

คะแนน รายช่ือผูสมัคร เลขประจําตัว ตําแหนง 
ผูแทน

หนวยงาน 

13 14 นาย พงษศักดิ์ พุทธวงศ 527521 วศ.9 รวฟ. 

14 14 นางสาว รัตนกอร กุลาตี 472387 ศก.10 อผย. 

15 13 นาย อารักข หาญสันเทียะ 510041 วศ.8 อคฟ. 

16 13 นาย เอก เจียมวงษา 557706 หรอ-ส. อรค. 

17 13 นาย อนุพล มหาโยธี 552240 นธ.9 อสร. 

18 11 นาง เพชรา รมพฤกษ 544930 วศ.10 อผฟ. 

19 10 นาย เดนพล กาฬกาญจน 415979 วศ.10 อฟน. 

20 10 นาย นนท สัยละมัย 590727 วศ.7 อสฟ. 

21 9 นาย ชัยรัตน เยี่ยมสวัสดิ์ 553727 วศ.8 อวน. 

22 8 นางสาว ปวีณา รอดเอม 473227 บช.9 อบภ. 

23 8 นาย กิตติพันธ ศิลปประสิทธิ์ 502731 วศ.11 ทนท.ช.อค-ทข.(ห)  อค-ทข. 
 
 

ในการนี้ กําหนดใหผูที่ไดรับคะแนนลําดับที่ 1-8 เปนกรรมการกองทุนฝายลูกจาง สวนผูที่ไดคะแนน
ลําดับที่ 9-23 ขอบังคับกองทุนฯ ขอ 18 กําหนดใหสํารองรายชื่อไวเพื่อทดแทนกรณีผูไดคะแนนลําดับที่ 1-8 
พนจากตําแหนงกรรมการกองทุนกอนครบวาระตามขอบังคับกองทุนฯ ขอ 17 โดยผูที่ได รับการแตงตั้ง 
เปนกรรมการกองทุนฯ จะมีวาระดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566 

 
 
 

     
 (นางพัชราภรณ พันธโสตถี) 

 ผูอํานวยการฝายบริหารการเงิน 
 ในฐานะประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 


