
1 ท.9596 นายศภุกร จ้อยรุ่ง 47.00                 

2 ท.4620 นายอรุณศกัดิ์ หนูเมือง 99.00                 

3 ท.5767 นายบญุเลิศ อปุโยธา 3,263.00            

4 ท.8351 นายสรุชัย ขวัญเจริญ 195.00               

3,604.00           

 

1 ท.6681 นายกรวิชญ์ อิม่เอบิ 33.00                 

2 ท.7493 นายมุสตอฟา บอืโต 396.00               

3 ท.725 นายสนุทร ขจรเพชร 472.00               

4 ท.5612 นายธรรมนูญ สขุวิสทุธิ์ 12,472.00           

13,373.00         

1 ท.4897 นายเฉลิมชัย เลิศสนธิ์ 15.00                 

2 ท.S0480 นางสมุานี พรมมา 343.00               

3 ท.S0408 นางอรอนงค์ สมถะ 52.00                 

821-5225 หรือ 821-5227 ต่อ 17-20

สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั

ตรวจสอบรายช่ือเงินรอจ่ายคืน

ขอ้มูล ณ วนัที่ 21 มิถุนายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที้ ่ โทร.0-2537-9140 ต่อ 13,17,19-20 หรือ 

สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั

เงินรอจ่ายคืนประจ าปี  2556

รวมทั้งส้ิน   4  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี  2557

รวมทั้งส้ิน   4  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2558



4 ท.7589 นายสมศกัดิ์ ชาญวิชา 284.69               

5 ท.7592 นายศราวุธ 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.6993 นายสมควร ก าเนิดชาติ 3,237.00

2 ท.10589 นายปีย์พรหม สวุรรณโณ 276.00

3 ท.10784 น.ส.อ้อ กลับเพช็ร 62.00

4 ท.10785 น.ส.ปัทมา ดีใจ 74.00

5 ท.10804 นายยกองทพั เรณธูรณ์ 75.00

6 ท.5778 นายธงชัย โตร่ืน 1,684.00

7 ท.8434 นายชรินทร์วัลย์ กระดังงา 4,381.00

8 ท.4033 นางสวุดี แย้มพลาย 34.00

9 ท.11308 นายสง่า อ่อนศรี 10.00

9,833.00

1 ท.3988 นายกติิศกัดิ์ เกดิประดิษฐ์ 47.00

2 ท.9714 นายอนุวัติ เรณชูาติ 620.00

3 ท.9091 น.ส.วัฒนา คงวารี 4,119.00

4 ท.5889 นายวัยวุฒิ ศรีสวุรรณ์ 89,375.00

5 ท.S0189 น.ส.พิมพกานต์ มหามาตย์ 927.00

6 ท.10987 นายสทิธิพงศ์ ใจแกล้ว 1,050.00

7 ท.945 นายสนุทร จุพิมาย 81,265.89

8 ท.990 นายมานะ อูส๋งูเนิน 184,453.91

9 ท.1348 นายประเวศ ภู่ธวัชชัย 2,855.64

รวมทั้งส้ิน  8  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2559

รวมทั้งส้ิน 9  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี  2560



10 ท.2405 นายนิรัตน์ ศรีสวุรรณ 41,321.67

11 ท.10498 นายสเุวช ภกัดีชน 2,382.00

408,417.11

1 ท.2405 นายนิรัตน์ ศรีสวุรรณ 157,830.33

2 ท.5945 นายณรงค์ หมื่นสี 2,671.00

3 ท.6377 นายมิตร์ นิลละออ 2,671.00

4 ท.7008 นายจรัญ เพช็รทั่ง 21,198.00

5 ท.2151 นายบญุถม โพธิ์ขี 9,333.00

6 ท.7462 นายโกวิท คงส าราญ 24,318.00

7 ท.2717 นายพิทกัษ์ บญุแช่ม 311.00

8 ท.227 นายรวมพรรค หิรัญสาย 458.00

9 ท.8982 นายอานนท์ พรมงาม 1,066.00

10 ท.4190 นายวิรัตน์ อศิรพันธ์ 411,618.34

11 ท.6941 นายเพทาย บษุปฤกษ์ 5,975.00

12 ท.5194 นายสรุสทิธิ์ ภญิญาคง 1,672.00

13 ท.7338 นายจิรวัฒน์ จันทรกาหลัก 1,672.00

14 ท.1715 นายไพจิตร์ ธรรมรูปา 33,681.00

674,474.67รวมทั้งส้ิน 14  ราย

รวมทั้งส้ิน 11  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าเดือน มิถุนายน 2561




