
1 ท.10589 นายปีย์พรหม 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 เรณธูรณ์ 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 หุน้ (ลาออก)

2,215.00

1 ท.3988 นายกติิศกัดิ์ เกดิประดิษฐ์ 47.00 ชดเชย

2 ท.9714 นายอนุวตัิ เรณชูาติ 620.00 หุ้น (ลาออก)

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

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

5,836.00

1 ท.7008 นายจรัญ เพช็รทั่ง 21,198.00 ปันผล+หุน้ (ลาออก) (เสียชีวิต)

2 ท.2717 นายพิทกัษ์ บุญแช่ม 311.00 สะสม (เสียชีวิต)

3 ท.227 นายรวมพรรค หิรัญสาย 458.00 สะสม

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

5 ท.8096 นายชาคริต กสกุิล 286.00 ผูค้  ้า เงินกู ้ส.ค.

6 ท.7743 นายสมภพ พิริโยธารกร 261.00 ผูค้  ้า เงินกู ้ส.ค.

23,554.00

สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั

ตรวจสอบรายช่ือเงินรอจ่ายคืน

ขอ้มูล ณ วนัที่ 18 เมษายน 2564

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

รวมทั้งส้ิน 6  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2559

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี  2560

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2561

รวมทั้งส้ิน 7  ราย

รวมทั้งส้ิน 4  ราย



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

2 ท.12099 นายสธุนัินท์ วจิิตร 13.00 ปันผล ปี 61 

3 ท.403 นายเศรษฐพงศ์ สทุธิ 83,056.00 หุน้ (ลาออก ส.ค.) (เสียชีวิต)

4 ท.9116 นายเทพฤทธิ์ สขุพันธด์ี 1,228.00 ผูต้  ้า เงินกู ้ต.ค.

5 ท.S0451 นายธนิต บุญเรือง 1,160.00 หุน้ (ลาออก ต.ค.) (เสียชีวิต)

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

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

8 ท.10945 นายอนุตร ทรงศริิ 3,080.00 หุน้ (ลาออกพ.ย.)

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

132,407.00

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

2 ท.8810 นายด ารงศกัดิ์ ป่ินรัตน์ 24.00 เงินกู ้ก.พ.

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

4 ท.S0604 นางประภาวลัย์ โพธวิาระ 30.00 หุน้(ลาออก ก.พ.)

5 ท.6445 นายบุญพร้อม แสนเหลา 8,050.00 ปันผล

6 ท.6063 นายเลิศธรรม เรืองจรญู 3,472.00 ผูค้  ้าเงินกู ้เม.ย.

7 ท.8312 นายเถาะ คิดกล้า 3,687.00 เงินชดเชย

8 ท.10314 นายเจน เพชรสดุ 1,397.00 เงินกู ้ มิ.ย.

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

10 ท.1108 นายพรชัย จันทา 311.00 หกัพิเศษผูกู้ ้

11 ท.10177 นายสริุนทร์ เทยีมมาลา 77,392.50 เงินชดเชย

12 ท.1175 นายปกรณ์ เหมือนเพช็ร 595,070.00 หุน้(ลาออก ส.ค. เสียชีวิต)

13 ท.9367 นายณฐัพล ชนมนัส 30,365.00 หุน้(ลาออก ส.ค. เสียชีวิต)

14 ท.1489 นายคณติ พรหมราช 16,984.00 เงินสงเคราะห์

15 ท.8960 นายนพดล เช้ือชุ่ม 3,133.93 ผูค้  ้า

16 ท.6438 นายนิกร ภนูบทอง 2,344.00 ผูค้  ้า เงินกู ้พ.ย.

17 ท.7428 นายประสงค์ พลชนะ 245,001.35 เงินสงเคราะห์

1,048,994.78รวมทั้งส้ิน 17  ราย

รวมทั้งส้ิน 9  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2562

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2563



1 ท.11824 นายวนัิย ไชยแก้ว 349.00 กู ้ฉฉ.

2 ท.11054 นายเทพประธาน ยะนิล 500.00 เงินฝาก

3 ท.1419 นายประสทิธิ์ ลายสงิห์ 596,728.00 หุน้ (ลาออก ม.ค. เสียชีวิต)+ปันผล ปี 63

4 ท.7255 นายจิระชาติ จุลษร 127,266.00 หุน้ (ลาออก ม.ค. เสียชีวิต)+ปันผล ปี 63

5 ท.2144 นายจรญู ปัญจพรผล 503,584.00 หุน้ (ลาออก ม.ค. เสียชีวิต)+ปันผล ปี 63

6 ท.4660 นายมาหามะ ชุมนุมพันธ์ 13,805.00 เงินปันผล ปี 63 บญัชีปิด(เสียชีวิต) 

7 ท.10592 นายธงชัย กนัอนิเตะ๊ 3,737.00 เงินกู ้ก.พ.

8 ท.1489 นายคณติ พรหมลาศ 2,947.62 เงินประกนัความเส่ียง

9 ท.10145 นายธนชาต มิ่งพรหมสกุล 1,500.00 หุน้

10 ท.10292 นางแพรพิไล บุษบรรณ์ 1,344.00 หุน้+เงินกู้

11 ท.9399 นายไพโรจน์ ชะเอม 75,540.00 หุน้ (ลาออก ก.พ. เสียชีวิต)+ปันผล ปี 63

12 ท.2331 นายธวชัชัย พงษ์พันธ์ 11,018.00 ปันผล+เฉล่ียคืน ปี 63

13 ท.6645 นายสมชาย ชาติรักษา 7,541.00 ปันผล+เฉล่ียคืน ปี 64

14 ท.S0104 สมาพันธแ์รงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ์ 701.00 ปันผล+เฉล่ียคืน ปี 65

15 ท.11079 นายอภิชัย กนัเวช 8,400.00 เงินฝาก

16 ท.5109 นายสมบัติ หนชัย 9,328.00 ผูค้  ้า

17 ท.668 นายธรีภัทร จันทะวงษ์ 199,172.00 เงินสะสม

18 ท.5316 นายสมชาย พรหมเพศ 27,681.00 เงินชดเชย

19 ท.4215 นายสมพล ชาญบัญชี 381,269.11 เงินประกนัความเส่ียง

1,972,410.73

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าเดือน เมษายน 2564

รวมทั้งส้ิน 19  ราย


