
1 ท.10589 นายปียพ์รหม สวุรรณโณ 276.00

2 ท.10784 น.ส.อ้อ กลับเพช็ร 62.00

3 ท.10785 น.ส.ปัทมา ดใีจ 74.00

4 ท.10804 นายกองทพั เรณธูรณ์ 75.00

5 ท.4033 นางสวุดี แย้มพลาย 34.00

6 ท.11308 นายสง่า อ่อนศรี 10.00

531.00

1 ท.3988 นายกติศิกัดิ์ เกดิประดษิฐ์ 47.00

2 ท.9714 นายอนุวัติ เรณชูาติ 620.00

3 ท.9091 น.ส.วัฒนา คงวารี 4,119.00

4 ท.10987 นายสทิธพิงศ์ ใจแกล้ว 1,050.00

รวมทั้งสิ้น 4  ราย 5,836.00

ตรวจสอบรายช่ือเงินรอจ่ายคืน

สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั

ขอ้มูล ณ วนัที่ 21 กนัยายน 2564

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2559

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

รวมทั้งส้ิน 6  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี  2560

หมายเหต ุ: สมาชิกที่มีรายช่ือเงินรอจ่ายคนืในปี 2559 สามารถตดิต่อขอรับเงินได้ในวันเวลาท าการ  

        ภายในวันที่ 30 ธนัวาคม 2564 ถ้ายงัไม่ตดิต่อขอรับเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด

                 สหกรณฯ์ จะตดัเข้าบัญชีทุนส ารองของสหกรณฯ์ ต่อไป



1 ท.7008 นายจรัญ เพช็รทั่ง 21,198.00

2 ท.2717 นายพิทกัษ์ บุญแช่ม 311.00

3 ท.227 นายรวมพรรค หิรัญสาย 458.00

4 ท.9798 นายกติตพิงษ์ อาศา 1,040.00

5 ท.8096 นายชาคริต กสกุิล 286.00

6 ท.7743 นายสมภพ พิริโยธารกร 261.00

23,554.00

1 ท.12099 นายสธุนัินท์ วิจิตร 13.00

2 ท.403 นายเศรษฐพงศ์ สทุธิ 83,056.00

3 ท.S0451 นายธนิต บุญเรือง 1,160.00

4 ท.10521 นายภัทร อนุสาย 22,460.00

5 ท.10945 นายอนุตร ทรงศริิ 3,080.00

รวมทั้งสิ้น 5  ราย 109,769.00

1 S0425 นางเสาวลักษณ์ ยิ้มอ ่า 1,204.00

2 ท.8810 นายด ารงคศ์กัดิ์ ป่ินรัตน์ 24.00

3 ท.S0604 นางประภาวัลย์ โพธวิาระ 30.00

4 ท.6445 นายบุญพร้อม แสนเหลา 8,050.00

5 ท.10314 นายเจน เพชรสดุ 1,397.00

6 ท.1175 นายปกรณ์ เหมือนเพช็ร 595,070.00

7 ท.1489 นายคณติ พรหมลาศ 16,984.00

622,759.00รวมทั้งส้ิน 7  ราย

รวมทั้งส้ิน 6  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2562

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2563

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2561



1 ท.6055 นายวินัย ไชยแก้ว 349.00

2 ท.11054 นายเทพประธาน ยะนิล 500.00

3 ท.7255 นายจิระชาติ จุลษร 127,266.00

4 ท.1489 นายคณติ พรหมลาศ 2,947.62

5 ท.668 นายธรีภัทร จันทะวงษ์ 369,955.74

6 ท.9059 นายประสทิธิ์ บุญรอด 1,569.00

7 ท.5747 นายมุ่ง น้อยสนัเทยีะ 189,262.11

8 ท.8675 นายวิรัตน์ พุมมา 635,070.00

9 ท.4419 นายผดงุศกัดิ์ เทยีนทรัพย์ 162,170.00

10 ท.8754 นายเกยีรตศิกัดิ์ สขุสมพืช 7,112.00

11 ท.4017 นายประสทิธิ์ จินดาศรี 672,665.00

12 ท.1732 นายสพิุศ พราหมณชู์บัว 1,889.00

13 ท.9290 นายปรีชา จันทรัตน์ 5,085.00

14 ท.3210 นายอุทยั สทิธสิมบูรณ์ 180,752.00

15 ท.8376 นายประเสริฐ ณ ชุมพร 52,935.00

16 ท.1299 นายเจริญลาภ ใสใหม่ 57,770.00

17 ท.3933 นายชัยณรงค์ ต้นจันทน์ 83,302.91

18 ท.S0590 นางภาวิตา เหลืองชัยพัฒนา 6,600.00

19 ท.3007 นายปรีชา กดิาการ 345,428.88

20 ท.3294 นายผจญ ประทศิ 213,429.76

21 ท.1377 นายชินทตั บ ารุงจิตร์ 166.63

22 ท.2112 นายบุญส่ง แสงงาม 295.76

23 ท.4176 นายรุ่งรัตน์ สดุสระ 198.24

24 ท.6136 นายไชยสทิธิ์ อุษณยีบ์ัญฑติ 466.34

25 ท.7453 นายสมเจตน์ สวัสดี 285.33

26 ท.6492 นายเลอสรรค์ นิยมศลิป์ 548.16

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าเดือน กนัยายน 2564



27 ท.9050 นายกติตศิกัดิ์ สงัขวร 341.77

28 ท.4469 นายปริญญา อนิแพง 961.92

3,119,323.17รวมทั้งส้ิน 28  ราย


