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การฌาปนกิจสงเคราะหก์รมสง่เสรมิการเกษตร

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามภารกิจของการฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2564 สู่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสริมการเกษตรและผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหาประกอบด้วย 1) รายงานสรุป
ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2564
ได้แก่ สมาชิกสมัครใหม่ สมาชิกลาออก สมาชิกพ้นสภาพ สมาชิกถึงแก่กรรม 
2) รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรมและขอรับเงินสงเคราะห์ในปี 2564 และ 3) งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลการด าเนินงาน ปี 2564 มีสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
จ านวน 18,125 ราย แบ่งเป็น สมาชิกสามัญ จ านวน 11,615 ราย สมาชิก
วิสามัญ จ านวน 6,454 ราย  สมาชิกสมทบ จ านวน 56 ราย  และในระหว่างปี
มีสมาชิกสมัครใหม่ จ านวน 150 ราย สมาชิกลาออก จ านวน 18 ราย สมาชิก
พ้นสภาพ จ านวน 20 ราย และสมาชิกถึงแก่กรรม จ านวน 189 ราย งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มีสินทรัพย์รวม 19,963,585.04 บาท หนี้สินรวม 
9,172,689.30 บาท ทุนรวม 10,790,895.74 บาท รายได้ 3,055,385.10 บาท
รายจ่าย 2,391,058.56 บาท และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 664,326.54 บาท 

จัดท าข้ึนเพื่อ

การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
ประจ าปี 2564



สมาชิกสามัญ

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกสมทบ
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การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
ประจ าปี 2564



รายช่ือสมาชิกถงึแก่กรรม
และขอรับเงนิสงเคราะหใ์นปี 2564

ล ำดับ ทะเบียน ชื่อสกุล สมำชิก สังกัด วันที่ถึงแก่กรรม

1 004138 นาย สังเวียน  ศรีภา สามัญ สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1
จังหวัดชัยนาท

21 มกราคม 2563

2 020486 นางสาว จันทนา  จันทร์แก้ว สามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 พฤษภาคม 2563
3 018445 นาย ทรงศักดิ์ อินภูวา สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 20 สิงหาคม 2563
4 001989 นาย ปฏิวัติ  บุญสุวรรณ์ สามัญ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 ตุลาคม 2563
5 005352 นาย วน  ทองอินทร์ วิสามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 23 ตุลาคม 2563
6 011605 นาง สุมลรัตน์  ทุมสวัสด์ิ วิสามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดเลย 13 พฤศจิกายน 2563
7 007557 นาย สุทัศน์  แดงศรี สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 24 พฤศจิกายน 2563
8 009045 นาย ณรงค์  แก้วกะโผะ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 24 พฤศจิกายน 2563
9 015735 นาง วิลาวัลย์  นันตะรัตน์ วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 26 พฤศจิกายน 2563
10 012357 นาย ทรงวุฒิ  พรหมมา วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 30 พฤศจิกายน 2563
11 015602 นาย ยงยุทธ พลจันทร์ สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 8 ธันวาคม 2563
12 004136 นาย สินสมุทร  ภาณุเวช สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 8 ธันวาคม 2563
13 005871 นาย สําราญ กุลสิงห์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 12 ธันวาคม 2563
14 004720 นาย เกษม ฉิมกลาง สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 12 ธันวาคม 2563
15 001921 นาง มานี  มากอินทร์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 14 ธันวาคม 2563
16 018949 นาย อุทัย  แก้วศรีอ่อน สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 18 ธันวาคม 2563
17 003467 นาย จตุพร  ทิพย์วงศ์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 27 ธันวาคม 2563
18 007939 นาย ไพบูลย์  พลอยเลื่อมแสง สามัญ หักบัญชีเงินฝาก 28 ธันวาคม 2563
19 002184 นาย บริบูรณ์  เลี้ยงเชื้อ สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 1 มกราคม 2564
20 020105 นาย ชูชีพ  บุญเจริญ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 1 มกราคม 2564
21 001541 นาย เกียรติศักดิ์  พึ่งภักดี สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 1 มกราคม 2564
22 012143 นาย ประพันธ์ พูลทะจักร สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 1 มกราคม 2564
23 003876 นาย สุกิจ  แม่นยํา สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 มกราคม 2564
24 017427 ม.ล. ปยง  ธชาศรี วิสามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 3 มกราคม 2564
25 000968 นาย สุเทพ  ใจสบาย สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 4 มกราคม 2564
26 004922 นาย วิชัย ค้ากระบือ สามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดนครราชสีมา 4 มกราคม 2564
27 021530 นาง โสภา  ดุลยพัชร์ สามัญ บําเหน็จรายเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร 4 มกราคม 2564
28 011156 นาย เสรี วงษ์เจริญสุข สามัญ บําเหน็จรายเดือน กรมส่งเสริมการเกษตร 8 มกราคม 2564
29 009753 นาย สุริยา  แก้วหย่อง สามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดชัยภูมิ 10 มกราคม 2564
30 002931 นาย กุลดิลก  แก้วประพาฬ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 12 มกราคม 2564



ล ำดับ ทะเบียน ชื่อสกุล สมำชิก สังกัด วันที่ถึงแก่กรรม

31 008183 นาย สมเจตน์  สอนสิงห์ สามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 13 มกราคม 2564
32 001855 นาย แก้วมา  สุรินทร์คํา สามัญ บําเหน็จรายเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร 15 มกราคม 2564
33 002482 นาย สุธรรม  สุทธิสุวรรณ สามัญ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว จังหวัดอุบลราชธานี 17 มกราคม 2564
34 013782 นาง จงจิต  มุสิกวงค์ วิสามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 20 มกราคม 2564
35 011553 นาย กิจติกร  กีรติเรขา วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 22 มกราคม 2564
36 011618 นาย เผ่า  โพธิกะ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 26 มกราคม 2564
37 002164 นาย สมศรี  บุหงา สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 29 มกราคม 2564
38 001886 นาย ชูศักดิ์  วิชัยดิษฐ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 31 มกราคม 2564
39 018702 นาย วินัย  เสนาะกรรณ สามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 1 กุมภาพันธ์ 2564
40 016619 นาย ประเสริฐ  รันทกิจ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 กุมภาพันธ์ 2564
41 001218 นาย ไพวงศ์  หลักชัย สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 5 กุมภาพันธ์ 2564
42 002943 นาย สุรเดช  เศวตกุล สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 6 กุมภาพันธ์ 2564
43 015054 นาง ศิริวรรณ  ธรรมเดช วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 14 กุมภาพันธ์ 2564
44 015732 นาง อัมพร  เคร่ืองพนัส สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 14 กุมภาพันธ์ 2564
45 000747 นาย โพ  ไชยขัน สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 16 กุมภาพันธ์ 2564
46 008340 นาย สงกราน  ปินตาเหมืองหม้อ สามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงราย 16 กุมภาพันธ์ 2564
47 004450 นาย ชาติชาย  ชุมสาย ณ อยุธยา สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 16 กุมภาพันธ์ 2564
48 009850 นาง เกษมสุข  ทารัตน์ วิสามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงราย 18 กุมภาพันธ์ 2564
49 004413 นาง วันเพ็ญ  ชวนเกษม สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 19 กุมภาพันธ์ 2564
50 006855 นาง สนธิลักษ์  ยะแสง วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 22 กุมภาพันธ์ 2564
51 000885 นาย ชัยพร  สินทักษ์ทรัพย์ สามัญ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพชื 

จังหวัดชลบุรี
22 กุมภาพันธ์ 2564

52 014588 นาย จํารูญ  สุจริต สามัญ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว จังหวัดเชียงใหม่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
53 016039 นาง เสง่ียม  สาราบรรณ์ วิสามัญ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564
54 000070 นาย อุดม  เดชมณี สามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 25 กุมภาพันธ์ 2564
55 003833 นาย ประยุทธ  จันพี สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 6 มีนาคม 2564
56 000272 นาย ศิริชัย  ฤทธิรงค์ สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 7 มีนาคม 2564
57 005113 นาย เกียรติศักดิ์  จันทร์สิงห์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 7 มีนาคม 2564
58 019000 นาย วันชัย  เต็งสกุลดํารง สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 9 มีนาคม 2564
59 009863 นาย สุรศักดิ์  สิมาเพชร สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 9 มีนาคม 2564
60 016824 นาย สมจิตต์  พิมพ์ประพร วิสามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 9 มีนาคม 2564

รายช่ือสมาชิกถงึแก่กรรม
และขอรับเงนิสงเคราะหใ์นปี 2564



ล ำดับ ทะเบียน ชื่อสกุล สมำชิก สังกัด วันที่ถึงแก่กรรม

61 006181 นาย ฐานพัฒน์  สุนทรกะลัมพ์ สามัญ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว จังหวัดชลบุรี 10 มีนาคม 2564
62 008313 นาย ประสิทธิ์  แสนณรงค์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 10 มีนาคม 2564
63 016839 นาย พรชัย  อุ่นเป็ง วิสามัญ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว จังหวัดพะเยา 11 มีนาคม 2564
64 000211 นาย สุวรรณ  คงสาม สามัญ บําเหน็จรายเดือน กรมส่งเสริมการเกษตร 14 มีนาคม 2564
65 009258 นาย ชาญชัย  ไชยทองดี สามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 15 มีนาคม 2564
66 011698 นาย กมล  อินวิเชียร สามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 22 มีนาคม 2564
67 000307 นาย เสรี  บุตตะจีน สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 18 มีนาคม 2564
68 000497 นาย สมพล  ภูมี สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 18 มีนาคม 2564
69 008309 นาย นฤพนธ์  ชัยวินิต สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 25 มีนาคม 2564
70 009370 นาย วีระ  นาชัยเวียง วิสามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 26 มีนาคม 2564
71 006727 นาย สามารถ  บุรพจิตร์ สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 30 มีนาคม 2564
72 004739 นาย ชลอ  ช่วยงาน สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 30 มีนาคม 2564
73 000504 นาย เฉลิมเกียรติ  บุญญาภิรมย์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 1 เมษายน 2564
74 003571 นาง คมคาย  บ่อพิมาย สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 เมษายน 2564
75 019127 นาย สุวรรณ  หนูเอก วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 5 เมษายน 2564
76 002132 นาง ธัญญรัตน์  ทีสุกะ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 10 เมษายน 2564
77 017364 นาย จุ่น  สาวิสัย สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 11 เมษายน 2564
78 001296 นาย สุทธิพงษ์  วงศ์ปัดสา สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 12 เมษายน 2564
79 010017 นาย สมบัติ  สุขสุดชีพ สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 12 เมษายน 2564
80 014983 นาย เจริญ  เจษฏาพงศ์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 13 เมษายน 2564
81 011722 นาง จิรพันธ์  พบฤกษ์ วิสามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 18 เมษายน 2564
82 018182 นาย ธนภัทร  เกิดจันทรา สามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดนครราชสีมา 23 เมษายน 2564
83 006291 นาย ธีระพงษ์  ทรงประศาสน์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 26 เมษายน 2564
84 004347 นาง ปฎิธาน  อินทพฤกษ์ สามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 29 เมษายน 2564
85 007819 นาย สุวสันต์  คีรีธีรกุล สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 1 พฤษภาคม 2564
86 012230 นาย เลิงศักดิ์  จันตรี สามัญ บําเหน็จรายเดือน กรมส่งเสริมการเกษตร 2 พฤษภาคม 2564
87 016621 นาง เสาวคนธ์  สิทธิเชนทร์ วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 3 พฤษภาคม 2564
88 009769 นาย สมชาย  ตุลลา สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 6 พฤษภาคม 2564
89 006947 นาย สอาด  ศรีเจริญ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 6 พฤษภาคม 2564
90 000266 นาง สุภาวดี  ประไพพิศ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 7 พฤษภาคม 2564
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91 018238 นาย ธนกฤต  สิทธิกัน สามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดน่าน 13 พฤษภาคม 2564
92 011909 นาย ถวิล  พวงสายใจ สามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 14 พฤษภาคม 2564
93 003608 นาย นิเวช  บุตรา สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 15 พฤษภาคม 2564
94 005255 นาง วราวรรณ  ประทุมศาลา วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 15 พฤษภาคม 2564
95 014217 นาง ธัญลักษณ์  ทองบุญล้อม สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 18 พฤษภาคม 2564
96 000291 นาย สุเทพ  รัตนพันธ์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 20 พฤษภาคม 2564
97 003933 นาง ละเอียด  ปัญเศษ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 22 พฤษภาคม 2564
98 001060 นาย มานิตย์  อําพันธุ์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 23 พฤษภาคม 2564
99 007481 นาย สําเริง  บุญรงค์ วิสามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 25 พฤษภาคม 2564
100 015882 นาง วันเพ็ญ  เพียรการค้า วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 27 พฤษภาคม 2564
101 010753 นาย จีระศักดิ์  พรมพันธุ์ วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 27 พฤษภาคม 2564
102 003998 นาย สมจิตร  รัตนะ สามัญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดกระบ่ี
30 พฤษภาคม 2564

103 010106 นาย อํานาจ  รัตนหาญ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 1 มิถุนายน 2564
104 019607 นาง สมบัติ  ภพสว่าง วิสามัญ หักจากบัญชีเงินฝาก 3 มิถุนายน 2564
105 019446 นาย บุญเลิศ  นาคบํารุง สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 8 มิถุนายน 2564
106 003318 นาย เฉลิมชัย  สาราณียคุณ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 12 มิถุนายน 2564
107 001003 นาย ประกิต  ทองสาลี สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 10 มิถุนายน 2564
108 005248 นาย ศิลปชัย  ยศสงคราม วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 14 มิถุนายน 2564
109 008980 นาย จุมพร  นาหัวนิล สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 15 มิถุนายน 2564
110 003419 นาย อุดม  อัษฎาวุธวงศกร สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 16 มิถุนายน 2564
111 017374 นาย บุญชู  ลาลุน สามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ 19 มิถุนายน 2564
112 020935 นาย ประกานต์  คนสูง วิสามัญ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดอุบลราชธานี
21 มิถุนายน 2564

113 003037 นาย ธง  บัณฑุโอภาสวงศ์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 21 มิถุนายน 2564
114 014345 นาย สวัสดิ์  อุดมสิน สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 25 มิถุนายน 2564
115 000592 นาย นพสิทธิ์  อรรถสิริสิทธิ์ สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 25 มิถุนายน 2564
116 018671 นาง กัลยา  สุขปาน วิสามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 26 มิถุนายน 2564
117 001095 นาย อนันต์  จันทร์ผา สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 26 มิถุนายน 2564
118 002133 นาย วิสิทธิ์  สุขไมตรี สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 30 มิถุนายน 2564
119 013836 นาง วารี  กระสันดี วิสามัญ สมาชิกนําส่งเงินด้วยตนเอง 1 กรกฎาคม 2564
120 014138 นาง ทองกร  หัสดิเสวี วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 กรกฎาคม 2564

รายช่ือสมาชิกถงึแก่กรรม
และขอรับเงนิสงเคราะหใ์นปี 2564



ล ำดับ ทะเบียน ชื่อสกุล สมำชิก สังกัด วันที่ถึงแก่กรรม

121 010880 นาง รัศมี  จันทรังษี วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 กรกฎาคม 2564
122 012690 นาย นิวัฒน์  จันทร์เสถียร สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 3 กรกฎาคม 2564
123 015622 นาย นิติพันธุ์  ขําทอง สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 3 กรกฎาคม 2564
124 010524 นาง บุญชุบ  นภสินธุ์ วิสามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 6 กรกฎาคม 2564
125 013254 นาง สุบรรณ  นักบุญ วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 9 กรกฎาคม 2564
126 008107 นาง รุจิรา  ประวรรณา วิสามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 14 กรกฎาคม 2564
127 003395 นาย นิพนธ์  สายปิง สามัญ บําเหน็จรายเดือนกรมการข้าว 19 กรกฎาคม 2564
128 008611 นาง อุไร  อันทะชัย วิสามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 19 กรกฎาคม 2564
129 018962 นาย ชาญชัย  รัศมิทัต สามัญ บําเหน็จรายเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร 22 กรกฎาคม 2564
130 017756 นาย ประทุม  หวังจันทร์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 28 กรกฎาคม 2564
131 006512 นาง พิสมัย  กังวาลศรี สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 สิงหาคม 2564
132 015273 นาง ศรีสุรางค์  สุดสาคร วิสามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 3 สิงหาคม 2564
133 006400 นาย มณเฑียร  ใบมาก วิสามัญ บําเหน็จรายเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร 15 สิงหาคม 2564
134 011235 นาย โสภณ  ชูเชิด สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 30 กันยายน 2563
135 010999 นาง สุดา  จินดาวงษ์ วิสามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 3 สิงหาคม 2564
136 003877 ร.ต. ถาวร  ประมาณ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 5 สิงหาคม 2564
137 011469 นาง สุวาณี  แวงดีสอน วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 6 สิงหาคม 2564
138 006279 นาย ศิวกร  สัทธรรมนุวงศ์ สามัญ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว จังหวัดแพร่ 6 สิงหาคม 2564
139 014314 นาย ชัยรัตน์  ธนยากร สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 6 สิงหาคม 2564
140 013221 นาย สําราญ  เกษแก้ว วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 10 สิงหาคม 2564
141 010849 นาง พยอม  ศรีพรหม วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 14 สิงหาคม 2564
142 006108 นาย สุเทพ  สนิทราษฎร์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 14 สิงหาคม 2564
143 001744 นาย จิราโรจน์  ใจเสือกุล สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 15 สิงหาคม 2564
144 012369 นาย สุทัศน์  กันชัยวิล สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 19 สิงหาคม 2564
145 009738 นาย บุญธรรม  แสงอรุณ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 20 สิงหาคม 2564
146 007281 นาย ไพโรจน์  มหาวิไล สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 21 สิงหาคม 2564
147 004492 นาย เชาวลิต  สุวรรณลาภเจริญ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 23 สิงหาคม 2564
148 003652 นาง สุดาวดี  ณ ระนอง สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 24 สิงหาคม 2564
149 007579 นาย วรรณจิตร  ชุ่มจิตร สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 25 สิงหาคม 2564
150 000765 นาย ต่วน  ละคํามา สามัญ บําเหน็จรายเดือนกรมการข้าว 26 สิงหาคม 2564
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151 018646 นาย ปฐมภพ  เส็งชื่น วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 26 สิงหาคม 2564
152 001484 นาย ประกิต  ศิวิวงศ์ สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 26 สิงหาคม 2564
153 000834 นาย บุญส่ง  ป๊กคํา สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 26 สิงหาคม 2564
154 010376 นาง แสงจันทร์  เพชรรัตน์ วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 27 สิงหาคม 2564
155 017539 นาง มาลัย  แจงชู วิสามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 27 สิงหาคม 2564
156 009383 นาย ไชยณรงค์  สุนทรไชย สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 28 สิงหาคม 2564
157 006032 นาย วัชระ  แสนสีระ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 29 สิงหาคม 2564
158 009914 นาย นิรันดร์  โพธิ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 30 สิงหาคม 2564
159 008515 นาย ชุมพล  โพชะราช วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 4 กันยายน 2564
160 009721 นาย ธีระศักดิ์  สิทธิชัย สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 5 กันยายน 2564
161 003036 นาย กชพงศ์  แสงทอง สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 6 กันยายน 2564
162 009643 นาง อําไพ  ตุลารักษ์ วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 7 กันยายน 2564
163 010674 นาง เพชรฉาย  ผิวขาว วิสามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 8 กันยายน 2564
164 004403 นาย บรรพต  บํารุงรส สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 10 กันยายน 2564
165 008848 นาย จํานงค์  โนอุโมงค์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 12 กันยายน 2564
166 007732 นาย เพิ่ม  คํางอก สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 13 กันยายน 2564
167 016753 นาย อนุสนธิ์ เพชรพระพุทธ วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 15 กันยายน 2564
168 007137 นาย อุทัย  พุฒสุข สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 16 กันยายน 2564
169 016379 นาย ประพนธ์  บรรจงศิริทัศน์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 19 กันยายน 2564
170 004470 นาย ประเทือง  สีหะเนิน สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 25 กันยายน 2564
171 012623 นาง บุญเรือน  พรมจันทร์ วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 26 กันยายน 2564
172 009429 นาย สมบูรณ์  สามี สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 3 ตุลาคม 2564
173 009200 นาย สุเทพ  ลิ่มเงิน สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมการข้าว 4 ตุลาคม 2564
174 007859 นาย คณาพัสสน์  ทนันชัยดํารงกุล สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 5 ตุลาคม 2564
175 018966 นาง เถลิงศรี  ปรีชา วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 7 ตุลาคม 2564
176 001679 นาย พิศลย์  ธนาโรจน์ปิติพร สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 7 ตุลาคม 2564
177 013975 นาย สงกรานต์  มากคช สามัญ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 8 ตุลาคม 2564
178 009027 นาย นิวัฒน์  ย้อยสวัสดิ์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 8 ตุลาคม 2564
179 012259 นาย ปรีชา  นุยืนรัมย์ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 8 ตุลาคม 2564
180 019666 นาย พรพรหม  พรหมรส สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 11 ตุลาคม 2564

รายช่ือสมาชิกถงึแก่กรรม
และขอรับเงนิสงเคราะหใ์นปี 2564



ล ำดับ ทะเบียน ชื่อสกุล สมำชิก สังกัด วันที่ถึงแก่กรรม

181 017062 นาย สานิต  อ่วมแก้ว สามัญ บําเหน็จรายเดือน กรมส่งเสริมการเกษตร 12 ตุลาคม 2564
182 002650 นาง พรทิพย์  เพ่งสุข สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 14 ตุลาคม 2564
183 014409 นาย เฉลิม  จงจุดเทียน สามัญ สํานักงานเกษตร จังหวัดราชบุรี 14 ตุลาคม 2564
184 014808 นาย ทวี  นามทิพย์ วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 17 ตุลาคม 2564
185 011423 นาง ฉลวย  ญวนมี วิสามัญ หักจากบัญชีเงินฝาก 19 ตุลาคม 2564
186 000389 นาง วรวรรณ  วงศ์ปรักไพศาล สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 20 ตุลาคม 2564
187 000899 นาย สุวิน  สุวรรณ สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 21 ตุลาคม 2564
188 012930 นาง พัฒนา  เรืองสวัสด์ิ วิสามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 22 ตุลาคม 2564
189 009897 นางสาว จุนิภา  เพชรลํ้า สามัญ ข้าราชการบํานาญ กรมส่งเสริมการเกษตร 26 ตุลาคม 2564

รายช่ือสมาชิกถงึแก่กรรม
และขอรับเงนิสงเคราะหใ์นปี 2564



รายการ บาท

1. สินทรัพย์รวม 19,963,585.04

2. หนี้สินรวม 9,172,689.30

ทุน 10,790,895.74

cpk.doae.go.th การฌาปนกิจสงเคราะหก์รมส่งเสริมการเกษตร
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รายการ บาท

1. รายได้ 3,055,385.10

2. รายจ่าย 2,391,058.56

รายได้สูงกว่ารายจ่าย 664,326.54

การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
ประจ าปี 2564
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การฌาปนกิจสงเคราะหก์รมสง่เสริมการเกษตร

The Cremation aids The Department of Agricultural Extension

กำร ำ นกิ สงเ รำะ  กรมส่งเสริมกำรเก  ร
เล ที่        อำ ำร   ชั น   ถนน  ล ย ิน

แ วงลำดยำว เ    ุ ักร กรุงเท ม ำน ร      

   ทร                           
                         
                   เบอร  ำย น     
                            ทรสำร             

E-mail : chapanakit.doae@gmail.com
Line Offcial ID : @pxe3805q

Website   “ cpk.doae.go.th ”
Facebook “                                      ”

ติ ต่ 

ส   าม

เ ิ มเติม

                                        cpk.doae.go.th @pxe3805q                                      

   นำยดนัย ชื่นอำรมย ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเ ้ำ น้ำที่ กรรมกำรและเล ำนุกำร
กำร ำ นกิ สงเ รำะ  กรมสง่เสรมิกำรเก  ร

   นำงสำวอรวรรณ  งอ ิรัก       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มสวัสดิกำรและเ ้ำ น้ำทีส่ัม ัน   
กองกำรเ ้ำ น้ำที่ กรรมกำรและผู้ช่วยเล ำนุกำร
ท ำ น้ำที่ผู้ ัดกำรกำร ำ นกิ สงเ รำะ  กรมส่งเสริมกำรเก  ร

   นำงสำว ิ รลดำ บุ่งวิเศ  นักทรั ยำกรบุ  ลช ำนำญกำร
   นำยชำญยุท เ ิมสำยทอง       เ ้ำ นักงำน ุรกำร ฏิบั ิงำน
   นำยอนุรัก   แก้ว ำล  นักงำนกำร ำ นก ิสงเ รำะ  กรมสง่เสริมกำรเก  ร
6  นำยวันเฉลิม  ลอด  ร่ง  นักงำนกำร ำ นก ิสงเ รำะ  กรมสง่เสริมกำรเก  ร
   นำงสำวศิวำ ร    ิลำ  นักงำนกำร ำ นก ิสงเ รำะ  กรมสง่เสริมกำรเก  ร
   นำงสำว ัน นันท ถำวรศักดิ์      นักงำนกำร ำ นกิ สงเ รำะ  กรมสง่เสริมกำรเก  ร
   นำงสำวเ น ิรำ ก ำมเชียร  นักงำนกำร ำ นก ิสงเ รำะ  กรมสง่เสริมกำรเก  ร


