
สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั

ตรวจสอบรายช่ือเงินรอจ่ายคืน

ขอ้มูล ณ วนัที ่17 สิงหาคม 2563

1 ท.4897 นายเฉลิมชัย เลิศสนธิ์ 15.00                 

2 ท.S0480 นางสมุานี พรมมา 343.00               

3 ท.S0408 นางอรอนงค์ สมณะ 52.00                 

4 ท.7589 นายสมศกัดิ์ ชาญวชิา 284.69               

5 ท.7592 นายศราวธุ ค าสอาด 92.00                 

6 ท.7593 นายพิศาล ขุนทอง 92.00                 

7 ท.2898 นายสมพงษ์ แท่นอนิทร์ 28.00                 

8 ท.6426 นายประคอง ศรีลาพันธ์ 177,078.62         

177,985.31      

1 ท.10589 นายปีย์พรหม สวุรรณโณ 276.00

2 ท.10784 น.ส.อ้อ กลับเพช็ร 62.00

3 ท.10785 น.ส.ปัทมา ดใีจ 74.00

4 ท.10804 นายยกองทพั เรณธูรณ์ 75.00

5 ท.5778 นายธงชัย โตร่ืน 1,684.00

6 ท.4033 นางสวุดี แย้มพลาย 34.00

7 ท.11308 นายสง่า อ่อนศรี 10.00

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที้ ่ โทร.0-2105-4756 ต่อ 9001-9004 

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2558

รวมทั้งส้ิน  8  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2559



2,215.00

1 ท.3988 นายกติศิกัดิ์ เกดิประดษิฐ์ 47.00

2 ท.9714 นายอนุวตัิ เรณชูาติ 620.00

3 ท.9091 น.ส.วฒันา คงวารี 4,119.00

4 ท.10987 นายสทิธพิงศ์ ใจแกล้ว 1,050.00

5,836.00

1 ท.7008 นายจรัญ เพช็รทั่ง 21,198.00

2 ท.2717 นายพิทกัษ์ บุญแช่ม 311.00

3 ท.227 นายรวมพรรค หิรัญสาย 458.00

4 ท.6603 นายกรกฎ แก้วศริิ 1,000.00

5 ท.9798 นายกติตพิงษ์ องศา 1,040.00

6 ท.8096 นายชาคริต กสกุิล 286.00

7 ท.7743 นายสมภพ พิริโยธารกร 261.00

8 ท.7745 นายปรีชา สวสัดิ์นพรัตน์ 261.00

24,815.00

1 ท.8043 นายธ ารงค์ มูลสาร 15,461.00

2 ท.12099 นายสธุนัินท์ วจิิตร 13.00

3 ท.403 นายเศรษฐพงศ์ สทุธิ 83,056.00

4 ท.9116 นายเทพฤทธิ์ สขุพันธด์ี 1,228.00

5 ท.S0451 นายธนิต บุญเรือง 1,160.00

6 ท.12071 น.ส.นิรชา บัวอ่อน 946.00

7 ท.5975 นายจิตนัินท์ อทุยานานนท์ 775.00

รวมทั้งส้ิน 8  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี  2560

รวมทั้งส้ิน 4  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2561

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2562

รวมทั้งส้ิน 7  ราย



8 ท.10521 นายภทัร อนุสาย 22,460.00

9 ท.10945 นายอนุตร ทรงศริิ 3,080.00

10 ท.10399 นายทศัน์มน เดชคงภสั 5,003.00

133,182.00

1 ท.4324 นายไพฑรูย์ มะโนสมุทร 40,447.00

2 ท.3102 นายช านาญ แดงน้อย 67,354.00

3 ท.8946 นายนิสติ ดวนใหญ่ 67,988.00

4 S0425 น.ส.เสาวลักษณ์ ยิ้มอ ่า 1,204.00

5 ท.8810 นายด ารงศกัดิ์ ป่ินรัตน์ 24.00

6 ท.S0665 นางชลทชิา วาจาช่ืน 1,183.00

7 ท.S0604 นางประภาวลัย์ โพธวิาระ 30.00

8 ท.4342 นายวรีะเขต สาทสนิธุ์ 348,654.00

9 ท.4218 นายสมเกยีรติ บุญนุกูล 2,794.00

10 ท.6445 นายบุญพร้อม แสนเหลา 8,050.00

11 ท.6063 นายเลิศธรรม เรืองจรญู 3,472.00

12 ท.8312 นายเถาะ คดิกล้า 3,687.00

13 ท.3464 นายสานิตย์ ปานประทปี 3,382.00

14 ท.4288 นายสน่ัน ปลอดฤทธิ์ 64,458.00

15 ท.5103 นายถาวร ก้อนเสทื้อน 3,692.45

16 ท.7854 นายนิมิตร ฮอศริิ 3,192.78

17 ท.7718 นายสรัุตน์ ศริิโวหาร 1,434.00

18 ท.7796 นายบรรพต พงษ์สวุรรณ 1,434.00

19 ท.4647 นายกติติ แสงจันทร์ฉาย 3,382.00

20 ท.10314 นายเจน เพชรสดุ 1,397.00

21 ท.5894 นายพันธท์พิย์ ชูมณี 169,507.98

22 ท.5081 นายวสิยั จุลิวรรณลี 981.00

รวมทั้งส้ิน 10  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าเดือน สิงหาคม 2563



23 ท.10046 นายณรงค์ อยู่น้อย 2,378.00

24 ท.3400 นายสวุรรณรัตน์ เฉลยเพียร 4,332.00

25 - 35,278.00

26 ท.5017 นายชนะพล เทยีมทะนง 59,346.00

27 ท.8362 นายสธุร์ี อนิทร์กิง่ 28,260.00

927,342.21

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รวมทั้งส้ิน 27  ราย


