
1 ท.4897 นายเฉลิมชัย เลิศสนธิ์ 15.00                 ปันผลปี 2557

2 ท.S0408 นางอรอนงค์ สมณะ 52.00                 ปันผลปี 2557

3 ท.7589 นายสมศักดิ์ ชาญวิชา 284.69               ผู้ค า้เงินกู้ 

4 ท.7593 นายพิศาล ขนุทอง 92.00                 ผู้ค า้เงินกู้ 

5 ท.2898 นายสมพงษ์ แท่นอนิทร์ 28.00                 เหลือช าระหน้ี

6 ท.6426 นายประคอง ศรีลาพันธ์ 177,078.62         เงินประกนั (เสยีชีวิต)

177,550.31       

1 ท.10589 นายปียพ์รหม สวุรรณโณ 276.00 ปันผล (ลาออก)

2 ท.10784 น.ส.อ้อ กลับเพช็ร 62.00 ปันผล (ลาออก)

3 ท.10785 น.ส.ปัทมา ดีใจ 74.00 ปันผล (ลาออก)

4 ท.10804 นายยกองทพั เรณูธรณ์ 75.00 ปันผล (ลาออก)

5 ท.5778 นายธงชัย โตร่ืน 1,684.00 ชดเชย

6 ท.4033 นางสวุดี แย้มพลาย 34.00 เหลือช าระหน้ี

7 ท.11308 นายสง่า อ่อนศรี 10.00 หุ้น (ลาออก)

2,215.00

1 ท.3988 นายกติิศักดิ์ เกดิประดิษฐ์ 47.00 ชดเชย

2 ท.9714 นายอนุวัติ เรณูชาติ 620.00 หุ้น (ลาออก)

3 ท.9091 น.ส.วัฒนา คงวารี 4,119.00 เหลือช าระหน้ี

4 ท.10987 นายสทิธพิงศ์ ใจแกล้ว 1,050.00 หุ้น (ลาออก)

5,836.00

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

ขอ้มูล ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2564

ตรวจสอบรายช่ือเงินรอจ่ายคืน

สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2558

รวมทั้งส้ิน 7  ราย

รวมทั้งส้ิน 4  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี  2560

รวมทั้งส้ิน  6  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2559

สมาชิกที่มีรายช่ือเงินรอจ่ายคืน ปี 2558 สามารถติดต่อขอรบัเงินไดใ้นวนั และเวลาท าการ   

ภายในวนัที่ 3 มีนาคม 2564 หากพน้ระยะเวลาที่ก าหนด 

จะโอนเขา้บญัชีทุนส ารองสหกรณฯ์ ต่อไป



1 ท.7008 นายจรัญ เพช็รทั่ง 21,198.00 ปันผล+หุ้น (ลาออก) (เสยีชีวิต)

2 ท.2717 นายพิทกัษ์ บุญแช่ม 311.00 สะสม (เสยีชีวิต)

3 ท.227 นายรวมพรรค หิรัญสาย 458.00 สะสม

4 ท.9798 นายกติติพงษ์ องศา 1,040.00 หุ้น (ลาออก) 

5 ท.8096 นายชาคริต กสกุิล 286.00 ผู้ค า้ เงินกู้ ส.ค.

6 ท.7743 นายสมภพ พิริโยธารกร 261.00 ผู้ค า้ เงินกู้ ส.ค.

23,554.00

1 ท.8043 นายธ ารงค์ มูลสาร 15,461.00 ปันผล ปี 61 (เสยีชีวิต)

2 ท.12099 นายสธุนัินท์ วิจติร 13.00 ปันผล ปี 61 

3 ท.403 นายเศรษฐพงศ์ สทุธิ 83,056.00 หุ้น (ลาออก ส.ค.) (เสยีชีวิต)

4 ท.9116 นายเทพฤทธิ์ สขุพันธด์ี 1,228.00 ผู้ต า้ เงินกู้ ต.ค.

5 ท.S0451 นายธนิต บุญเรือง 1,160.00 หุ้น (ลาออก ต.ค.) (เสยีชีวิต)

6 ท.12071 น.ส.นิรชา บัวอ่อน 946.00 หุ้น (ลาออก ต.ค.) 

7 ท.10521 นายภัทร อนุสาย 22,460.00 หุ้น (ลาออกพ.ย.)

8 ท.10945 นายอนุตร ทรงศิริ 3,080.00 หุ้น (ลาออกพ.ย.)

9 ท.10399 นายทศัน์มน เดชคงภัส 5,003.00 หุ้น (ลาออกพ.ย.)

132,407.00

1 S0425 น.ส.เสาวลักษณ์ ยิ้มอ ่า 1,204.00 ปันผล+หุ้น(ลาออก ม.ค.)(เสยีชีวิต)

2 ท.8810 นายด ารงศักดิ์ ป่ินรัตน์ 24.00 เงินกู้ ก.พ.

3 ท.S0665 นางชลทชิา วาจาช่ืน 1,183.00 ปันผล+หุ้น(ลาออก ก.พ.)

4 ท.S0604 นางประภาวัลย์ โพธวิาระ 30.00 หุ้น(ลาออก ก.พ.)

5 ท.6445 นายบุญพร้อม แสนเหลา 8,050.00 ปันผล

6 ท.6063 นายเลิศธรรม เรืองจรูญ 3,472.00 ผู้ค า้เงินกู้ เม.ย.

7 ท.8312 นายเถาะ คิดกล้า 3,687.00 เงินชดเชย

8 ท.10314 นายเจน เพชรสดุ 1,397.00 เงินกู้  ม.ิย.

9 ท.5017 นายชนะพล เทยีมทะนง 59,346.00 หุ้น(ลาออก ก.ค.)

10 ท.1108 นายพรชัย จนัทา 311.00 หักพิเศษผู้ กู้

11 ท.10177 นายสริุนทร์ เทยีมมาลา 77,392.50 เงินชดเชย

รวมทั้งส้ิน 9  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2563

รวมทั้งส้ิน 6  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2561

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2562



12 ท.1175 นายปกรณ์ เหมือนเพช็ร 595,070.00 หุ้น(ลาออก ส.ค. เสยีชีวิต)

13 ท.9367 นายณัฐพล ชนมนัส 30,365.00 หุ้น(ลาออก ส.ค. เสยีชีวิต)

14 ท.1489 นายคณิต พรหมราช 16,984.00 เงินสงเคราะห์

15 ท.8960 นายนพดล เช้ือชุ่ม 3,133.93 ผู้ค า้

16 ท.6438 นายนิกร ภนูบทอง 2,344.00 ผู้ค า้ เงินกู้ พ.ย.

17 ท.7428 นายประสงค์ พลชนะ 245,001.35 เงินสงเคราะห์

18 ท.12017 นายจริะศักดิ์ ทวีรัตน์ 3,737.00 เงินกู้ ธ.ค.

1,052,731.78

1 ท.11824 นายวินัย ไชยแก้ว 349.00 กู้ ฉฉ.

2 ท.11054 นายเทพประธาน ยะนิล 500.00 เงินฝาก

3 ท.7686 นายอุดมศิลป์ ป้อมทอง 2,888.00 เงินกู้ รฟท.ม.ค.

4 ท.9019 นายสวุรรณ เสนาะจติร์ 4,664.00 ผู้ค า้ เงินกู้ ม.ค.

5 ท.9440 นายทองด้วง เสอืทมิ 69,550.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

6 ท.473 นายเกริกชณัฐ ชุมเสนา 202,399.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

7 ท.1419 นายประสทิธิ์ ลายสงิห์ 571,910.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

8 ท.8284 นายสมพงษ์ ด้วงเอี่ยม 430,000.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

9 ท.7255 นายจริะชาติ จุลษร 112,860.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

10 ท.7950 นายส าฤทธิ์ ธานุชาติ 42,025.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

11 ท.12321 นายอาณัติ ถาวรจติร 17,120.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

12 ท.3035 นายเฉลิม วีระสยั 974,000.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

13 ท.9469 นายพยุง มาอนิทร์ 71,050.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

14 ท.2144 นายจรูญ ปัญจพรผล 482,300.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

15 ท.3744 นายก าพล ปานก าเหนิด 214,439.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

16 ท.3468 นายพงษ์ชัย ไชยมงคล 135,789.00 หุ้น (ลาออก ม.ค. เสยีชีวิต)

17 ท.S0799 น.ส.พรชนก จนัทร์อ านวย 80,240.00 หุ้น (ลาออก ม.ค.)

18 ท.3963 นายประสทิธิ์ ย้ายกระโทก 12,444.00 เงินปันผล ปี 63 บัญชีปิด 

19 ท.4660 นายมาหามะ ชุมนุมพันธ์ 13,805.00 เงินปันผล ปี 63 บัญชีปิด(เสยีชีวิต) 

20 ท.706 นยาอภิสทิธิ์ สขุส าราญ 19,925.00 เงินปันผล ปี 63 บัญชีปิด 

21 ท.10941 นายศิริภาณุ หวังใจสขุ 1,773.00 เงินกู้ ต.ค.63 บัญชีปิด 

3,460,030.00

รวมทั้งส้ิน 18  ราย

รวมทั้งส้ิน 21  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าเดือน กุมภาพนัธ ์2564





ปันผล+หุ้น (ลาออก) (เสยีชีวิต)

ปันผล+หุ้น(ลาออก ม.ค.)(เสยีชีวิต)



เงินปันผล ปี 63 บัญชีปิด(เสยีชีวิต) 


