
 

 
 

ชมรมคริสตศาสน ์ กฟผ.          
ฉบับที่  7/2555   เดือนมิถุนายน 

ก าหนดการเลอืกตัง้คณะกรรมการบริหารงาน 

ชมรมครสิตศาสน ์กฟผ. 

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานชมรมคริสตศาสน์  กฟผ.  ชุด

ปัจจุบัน  จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี  30  มิถุนายน  2555   

เพ่ือให้งานของชมรมฯด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามข้อบังคับ

ของสมาคม กฟผ.  จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน  โปรดเลือกต้ังคณะ

กรรมการฯ  ชุดใหม่ โดยมีกติกาดังนี้ 

1. เพ่ือความเหมาะสม คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้เรียนเชิญคุณพิษณุ   

ทองวีระกุล รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ  (รวธ.)  เป็นประธานชมรมฯ    

คุณบุญส่ง หลิ่วโรจน์ทรัพย์ ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและ 

พลังน้ า (อวน.)  เป็นรองประธานชมรมฯ   

2. วิธีการเลือกต้ัง สมาชิกท าเครื่องหมายกากบาท   x   ในช่องกากบาท   

เลือกคณะกรรมการได้ไม่เกิน จ านวน 11 คน  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่  โดยมี

วาระการด ารงต าแหน่ง  2 ปี 

3. ส่งบัตรเลือกต้ังกลับมาท่ี  กมลรัตน์  ชัยกิจ   ห้อง 209  อาคาร ท.100   

โทร. 66014  Fax. 66094   ภายในวันที่  11  มิถุนายน  2555 

4. ก าหนดวันนับคะแนน  ในวันท่ี  13  มิถุนายน  2555  เวลา  12.30 น.  

ณ ห้องชมรมฯ  อาคารนันทนาการ  ชั้น 4 

5. ประกาศผลการเลือกต้ังในข่าวชมรมฯ  เดือนมิถุนายน 2555 

6. ติดตามผลการเลือกต้ังได้ท่ี  http://catholic.egat.co.th/ 

 

ผู้จัดท า  :  คุณประกายรัตน ์ พทิักษ์นติินันท ์:  คุณกมลรัตน ์ ชัยกจิ  โทร. 66015 

 

http://catholic.egat.co.th/


 

 
 

ชมรมคริสตศาสน ์ กฟผ.          
ฉบับที่  7/2555   เดือนมิถุนายน 

 

     บตัรเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารงานชมรมครสิตศาสน ์กฟผ.  ประจ าป ี2555 

 
ชอ่ง 

x ที ่ ชือ่-นามสกลุ สังกดั 

ชอ่ง 

x ที ่ ชือ่ - นามสกลุ สังกดั 

  1 คุณกมลรัตน์  ชัยกิจ ชฟน.   31 คุณเพลินจันทร์   เทียนงาม อหฟ. 

  2 คุณกรรณิการ์   มัคสุวรรณ อกง.   32 คุณไพศาล   อานามนารถ อบค. 

  3 คุณกรองแก้ว  วิจิตรกาญจน์ อชส.   33 คุณมยุดี   โชติสุต อพจ. 

  4 คุณกัลยา   รัตนากร อวท.   34 คุณยุรินทร์   อันธพันธ์ สสท. 

  5 คุณเกรียงศักดิ์   ปุญยธร อปก.   35 คุณรสลิน   ทองอยู่ อปก. 

  6 คุณเกษร  อังกูรสุทธิพันธ์   อพบ.   36 คุณเริงชัย   สัตยวินิจ   

  7 คุณขนิษฐา   จงวัฒนากุล     37 คุณเรืองชัย   เจ็งสืบสันต์ อผค. 

  8 คุณขันทอง   นวลจันทร์ อวค.   38 คุณวรานนท์   กิจเจริญ อบฟ. 

  9 คุณจงกล   สยนานนท์ อปท.   39 คุณวสันต์   ธีรพงส์ อกร. 

  10 คุณชัยนันท์   สถิตย์กาญจน์ อวฟ.   40 คุณวิจัย   แย้มงามเหลือ อบฟ. 

  11 คุณดาริกา   กานตานนท์     41 คุณวิไล   ทองภักดี อบค. 

  12 คุณทินกร  สุภากิจ อวส.   42 คุณวีระชัย   ภัทโรดม อบส. 

  13 คุณนภดล   สุขส าราญ     43 คุณวุฒิชัย   แพร่จรรยา อขศ. 

  14 คุณนิชรศรี   ส าราญรัตน์ อกง.   44 คุณศรีนภา   มุ่งหมาย อรอ. 

  15 คุณนิตยา   สัตยวินิจ     45 คุณศรีโสธรา   ศิริจรรยากุล อจร. 

  16 คุณนริมล   เต็มเจริญ     46 คุณศิริพร  ต.ตระกูล อพจ. 

  17 คุณบรรจง   อารมณ์ ออก.   47 คุณสง่า   พนมอุปถัมภ์ อวท. 

  18 คุณบรรจบ   ไอยะรา อรม.   48 คุณสมคิด   โลกานิตย์ อปก. 

  19 คุณบุญส่ง   หลิ่วโรจน์ทรัพย์ อวน.   49 คุณสมบัติ   อภิชัยไพศาล อรอ. 

  20 คุณประกายรัตน์   พิทักษ์นิตินันท์     50 คุณสะระชัย   ดาวพิเศษ อบค. 

  21 คุณประเสริฐ   เจริญรุ่ง อขน.   51 คุณสังคม   พนมอุปถัมภ์ อสร. 

  22 คุณผ่องศรี   ช่วยสุวรรณ อพจ.   52 คุณสาลินี   ส าราญจิตต์ อพผ. 

  23 คุณผาสุข   ไม้ประเสริฐ อรป.   53 คุณส านวน   วิไลเลิศ อชส. 

  24 คุณพงษ์ศักดิ์   ปรีดารัตน์ อพจ.   54 คุณสุมาลี   โสภณ อบพ. 

  25 คุณพนันชกร   เตชะสกุล อรอ.   55 คุณสุรพล   พันธุมจินดา อสร. 

  26 คุณพรรณิการ์   กายสุต อบผ.   56 คุณสุรฤทธิ์   สุเสงี่ยม อบย. 

  27 คุณพิชัย   หรินทรานนท์ อบค.   57 คุณเสน่ห์   กิตติเสถียรนนท์ อบฟ. 

  28 คุณพิเชษฎ์   ขัณฑ์เพชรรางกูร อสส.   58 คุณอ าพัน   ชาติเชิงเชาว์ อกส. 

  29 คุณพิศิษฐ์   จิระภัทรศิลป์ อปก.   59 คุณอุษา   ธีรพงส ์ อวท. 

  30 คุณพิษณุ   ทองวีระกุล รวธ.   60 จสอ.แหวน   ผิวเกลี้ยง อรป. 

 


