
แจ้งรายชื่อเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ค้างจ่าย ประจ าปี 2550 - 2556 
 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด มีบัญชีเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย        
ที่สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินแต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ท าให้มีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมวิชาการเกษตร จ ากัด หลายรายเป็นเวลานาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

        ล าดับ       ชื่อ-สกุล ปี          จ านวนเงิน (บาท)  
1. น.ส.พนิดา  พรมสาขาณสกลนคร 2550  4,134.25  
2. น.ส.อุดมลักษณ์  ธรรมสามิสรณ์ 2550   1,239.75   
3. น.ส.กัญญรัตน์  จ าปาทอง 2551   555.00   
4. น.ส.ธนภรณ์  สีมา 2553   722.25   
5. น.ส.อิงอร  ภาคเจริญ 2553  13.50   
6. นางเมตตา  เนตรเถ่ือน 2554   1,096.75  
7. น.ส.อิงอร  ภาคเจริญ 2554   626.75   
8. น.ส.สันศนีย์  เมฆหมอก 2555   34.00   
9. น.ส.วรรษมน  มงคล 2555   4.50   
10. นายศุภชัย  มักสุขเสริม 2555   2.25   
11. นายบวรอชิศักดิ์  จันทร์สม 2555   4.50  
12. นางธนัชพร  สาจ าปา 2555   1.50   
13. นางเมตตา  เนตรเถ่ือน 2555   1,398.75   
14. นางปภาดา  สนสร้อย 2555   57.25   
15. น.ส.ชะไมพร  สุรขัน 2555   40.75   
16. นายอนุรักษ์  ป้องญาติ 2555   34.00   
17. นางศลิษา  สินทรัพย์ 2555   34.00 
18.  น.ส.จงกล  ครุฑธา 2555   22.75   
19. น.ส.ชนากานต์  ล าเหลือ 2555   6.75   
20. นายบุญมี  เสียงเพราะ 2555   13.50   
21. นายชาติศักดิ์  สังขวัฒน์ 2555   4.00   
22. น.ส.ขนิษฐา  สุทธิวาร 2555   4.75   
23. น.ส.สุมนา  จ าปา 2555   6.75   
24. นางรัฐฑิกร  สุชีวิตานันท์ 2555   9.00   
25. นายกฤษณะ  ทิพย์มนต์ 2555   2.25   
26. นายประสพสุข  มงคลไชยสิทธิ์ 2555   11.25  
27. นางพิสมัย  กกรัมย ์ 2555   4.50   
28. นายสิทธิกร  ศรีพรหมทอง 2555   9.00   
29. นายณรงค์ศักดิ์  ชมชู 2555   6.75   
30. นายจิรายุ  อุ่นทานนท์ 2555   4.50   
31. น.ส.มณีรัตน์  สุดสงวน 2555   4.50   

 
 
 
 
 



 
ล าดับ       ชื่อ-สกุล ปี          จ านวนเงิน (บาท)  

 

32. นายนพรัตน์  เมืองค าบุตร 2555   2.25   
33. น.ส.อารยา  ทะนงอาษา 2555   4.50   
34. น.ส.สุวิภา  ค าแหง 2556   4.50   
35. นายสุมิต  ดงบัง 2556 15,749.25  
36. นางองุน่  ขุนทอง 2556 5,920.25   
37. นายโชคชัย  รุ่งชัยยันต์ 2556 12,580.50   
38. นายภานุมา  ตรีสุวรรณ 2556   178.75   
39. นางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย 2556   4.50   
40. นางเมตตา  เนตรเถ่ือน 2556   1,746.25   
41. นางกรองทอง  สมิโตบล 2556   84.75   
42. นายเสกสรร  ชัยวิรัตน์ 2556   48.25   
 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 46,433.75   
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หมายเหตุ : สมาชิกท่ีมีรายชื่อกรุณากรอก  
“แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายประจ าปี”  
 โดยส่งกลับมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามช่องทางดังนี้ 
- E-mail : doacoop@gmail.com 
- Line@doacoop 
- Fax : 02-5611502 
- ไปรษณีย์ ที่อยู่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กทม. 10900 
 
 

ผู้ประสานงาน ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 
โทร. 02-9405088-9 ต่อ 200 206-207 

mailto:doacoop@gmail.com


 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายประจ าปี 
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ........................ 

 

                    ตามที่ได้รับหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด เรื่อง เงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงิน แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งท าให้เงินคงค้างอยู่ในบัญชีของ
สหกรณ์หลายรายเป็นเวลานาน  ข้าพเจ้า .................................................................. หมายเลขสมาชิก ................... 
สังกัด ........................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์....................................................  
มีความประสงค์ 
                    ขอรับเงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายประจ าปี  .................  เป็นจ านวนเงิน ..............  บาท             
(...............................................................................)  ให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยแนบหลักฐานดังนี้ 
    ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
    ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร ............................................ สาขา ........ .............................................. 
    เลขที่บัญชี .................................................................  พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    ไม่ประสงค์ขอรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ โอนเงินของข้าพเจ้า
เข้าเป็นเงินส ารองของสหกรณ์ฯ 
                                                                                                ลงช่ือ ................................................................... 

                                                                                                      (…………………………………………………….) 
                                                                          สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 

 

      
  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม และผู้ได้รับหนังสือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมาชิก  

     ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...……………………………………………..............มีความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องเป็น 
       บิดา              มารดา            คู่สมรส         บุตร                อื่นๆ โปรดระบุ ....................................... . 
เป็นผู้รับผลประโยชน์ของ ............................................................................................................................. ............. 
เบอร์โทรศัพท์............................................................. มีความประสงค์ 
                    ขอรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายประจ าปี  .................. เป็นจ านวนเงิน  ............... บาท          
( .............................................................................)  โดยแนบหลักฐานดังนี้ 
       ส าเนาใบมรณะบัตรของสมาชิก / หลักฐานที่เก่ียวข้องกับสมาชิก พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง ( ส าเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , สูติบัตร ) 
 

                    ไม่ประสงค์ขอรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ โอนเงินของข้าพเจ้า
เข้าเป็นเงินส ารองของสหกรณ์ฯ 

                                                                          ลงช่ือ ................................................................... 
                                                                                                         (…………………………………………………….) 
*กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะติดต่อกลับไปยังผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมาชกิอีกคร้ัง เพ่ือด าเนินการในส่วนของ 

การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายสมาชิกต่อไป

 


