
1 ท.9596 นายศภุกร จ้อยรุ่ง 47.00                 

2 ท.4620 นายอรุณศกัดิ์ หนูเมือง 99.00                 

3 ท.5767 นายบุญเลิศ อุปโยธา 3,263.00             

4 ท.8351 นายสรุชัย ขวัญเจริญ 195.00               

3,604.00           

1 ท.6681 นายกรวิชญ์ อิ่มเอบิ 33.00                 

2 ท.725 นายสนุทร ขจรเพชร 472.00               

3 ท.5612 นายธรรมนูญ สขุวิสทุธิ์ 12,472.00           

12,977.00         

1 ท.4897 นายเฉลิมชัย เลิศสนธิ์ 15.00                 

2 ท.S0480 นางสมุานี พรมมา 343.00               

3 ท.S0408 นางอรอนงค์ สมถะ 52.00                 

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       

สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั

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

รวมทั้งส้ิน   4  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี  2557

รวมทั้งส้ิน   3  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2558

รวมทั้งส้ิน  8  ราย

ตรวจสอบรายช่ือเงินรอจ่ายคืน

ขอ้มูล ณ วนัที่ 13 กนัยายน 2561

821-5225 หรือ 821-5227 ต่อ 17-20

เงินรอจ่ายคืนประจ าปี  2556



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 นายยกองทพั เรณธูรณ์ 75.00

5 ท.5778 นายธงชัย โตร่ืน 1,684.00

6 ท.8434 นายชรินทร์วัลย์ กระดงังา 4,381.00

7 ท.4033 นางสวุดี แย้มพลาย 34.00

8 ท.11308 นายสง่า อ่อนศรี 10.00

6,596.00

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.5889 นายวัยวุฒิ ศรีสวุรรณ์ 89,375.00

5 ท.S0189 น.ส.พิมพกานต์ มหามาตย์ 927.00

6 ท.10987 นายสทิธพิงศ์ ใจแกล้ว 1,050.00

7 ท.945 นายสนุทร จุพิมาย 81,265.89

177,403.89

1 ท.5945 นายณรงค์ หมื่นสี 2,671.00

2 ท.6377 นายมิตร์ นิลละออ 2,671.00

3 ท.7008 นายจรัญ เพช็รทั่ง 21,198.00

4 ท.2151 นายบุญถม โพธิ์ขี 9,333.00

5 ท.2717 นายพิทกัษ์ บุญแช่ม 311.00

6 ท.227 นายรวมพรรค หิรัญสาย 458.00

รวมทั้งส้ิน 8  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี  2560

รวมทั้งส้ิน 7  ราย

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าเดือน กนัยายน 2561

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2559



7 ท.4222 นายสมบัติ ผวิงาม 606,220.37

8 ท.6603 นายกรกฎ แก้วศริิ 1,000.00

9 ท.837 นายภาณมุาศ แก้วเกษม 6,285.00

10 ท.4788 นายบุญสบื รัชวัตร์ 20,825.00

11 ท.4469 นายปริญญา อนิแพง 165,750.00

12 ท.3211 นายสมชัย จันทรุจานนท์ 194,600.42

13 ท.6047 นายอ านาจ จันทาทพิย์ 5,063.00

14 ท.9798 นายกติตพิงษ์ องศา 1,040.00

15 ท.8096 นายชาคริต กสกุิล 286.00

16 ท.8325 นายปรัชญา ปล้องทุ่ง 286.00

17 ท.7743 นายสมภพ พิริโยธารกร 261.00

18 ท.7745 นายปรีชา สวัสดิ์นพรัตน์ 261.00

19 ท.10144 นายจตภุมูิ ม่วงเงิน 2,131.00

1,040,650.79รวมทั้งส้ิน 19  ราย



ลาออก ก.พ.

ปันผล

ปันผล

เงินประกนั

ปันผล 58

ปันผล 58

ปันผล 58

ปันผล 58

ขดเชย



ชดเชย

ลาออก

เงินประกนั

ผู้ค า้ เงินกู้ รฟท.

ผู้ค า้ เงินกู้ รฟท.

ปันผล+ลาออก

ผู้ค า้

สะสม

สะสม

สงเคราะห์+สะสม

เงินฝาก

เงินกู้ รฟท.

ลาออก+หุ้น+เงินกู้

ลาออก

เงินประกนั+เงินสงเคราะห์



ชดเชย

ลาออก 

ผู้ค า้ เงินกู้ รฟท.

ผู้ค า้ เงินกู้ รฟท.

ผู้ค า้ เงินกู้ รฟท.

ผู้ค า้ เงินกู้ รฟท.

ลาออก


