
1 ท.3988 นายกติศิกัดิ์ เกดิประดษิฐ์ 47.00

2 ท.9714 นายอนุวัติ เรณชูาติ 620.00

3 ท.10987 นายสทิธพิงศ์ ใจแกล้ว 1,050.00

1,717.00

1 ท.7008 นายจรัญ เพช็รทั่ง 21,198.00

2 ท.2717 นายพิทกัษ์ บุญแช่ม 311.00

3 ท.227 นายรวมพรรค หิรัญสาย 458.00

4 ท.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

109,769.00

สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั
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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.1489 นายคณติ พรหมลาศ 16,984.00

26,292.00

1 ท.11054 นายเทพประธาน ยะนิล 500.00

2 ท.1489 นายคณติ พรหมลาศ 2,947.62

3 ท.9059 นายประสทิธิ์ บุญรอด 1,569.00

4 ท.5747 นายมุ่ง น้อยสนัเทยีะ 189,262.11

5 ท.S0590 นางภาวิตา เหลืองชัยพัฒนา 6,600.00

6 ท.1377 นายชินทตั บ ารุงจิตร์ 166.63

7 ท.2112 นายบุญส่ง แสงงาม 295.76

8 ท.4176 นายรุ่งรัตน์ สดุสระ 198.24

9 ท.6136 นายไชยสทิธิ์ อุษณยีบ์ัญฑติ 466.34

10 ท.6492 นายเลอสรรค์ นิยมศลิป์ 548.16

11 ท.9050 นายกติตศิกัดิ์ สงัขวร 341.77

12 ท.4469 นายปริญญา อนิแพง 961.92

13 ท.S0512 นางณฐัชานันท์ วิบูลมลศลิป์ 1,250.00

14 ท.7530 นางสริุนทร์ จันทร์ศริิ 266,884.00

15 ท.S0617 น.ส.กติตมิา หมีทอง 2,179.00

16 ท.1240 นายอมรฤทธิ์ สรุะพัฒน์ 20,076.00

17 ท.7448 นายเอกชัย โตมีบุญ 1,348.00
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18 ท.1212 นายภักดี แกล้วกล้า 812.00

19 ท.5975 นายจิตนัินท์ อุทยานานนท์ 1,860.00

20 ท.9977 นายชัชวาลย์ อรุณงาม 19,696.00

21 ท.11384 นายวีรศกัดิ์ ถุงแก้ว 7,150.00

22 ท.8812 นายเฉลิมชัย ช่ืนเชาวกจิ 4,092.00

529,204.55

1 ท.8812 นายเฉลิมชัย ช่ืนเชาวกจิ 4,092.00

2 ท.2486 นายสมชาย โกฏวิเชียร 664,678.00

3 ท.3609 นายนาวิน อาคมวัฒนะ 725,948.00

4 ท.2935 นายวิรัช ปิยะนันท์ 920.47

5 ท.10899 นายไพฑรูย์ พิบูลยส์วัสดิ์ 12,765.00

6 ท.5844 นายยะโกะ สามะ 1,510.00

7 ท.5790 นายสพุงศ์ แก้วกุล 73,810.00

8 ท.7075 นายสมพร ด้วงเอี่ยม 73,810.00

9 ท.1715 นายไพจิตร์ ธรรมรูปา 750,205.00

10 ท.5574 นายวุฒิชัย เรืองอร่าม 285,102.00

11 ท.S0104 662.00

2,593,502.47

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าเดือน มีนาคม 2565
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