
 
 
 
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เร่ือง ลูกจา้งประจาํพน้จากราชการเพราะครบเกษียณอาย ุ
------------------------------------------- 

  อาศยัระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ขอ้ 57(2) 

และขอ้ 6 ขอ้ 7 แห่งระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยบาํเหน็จลูกจา้ง พ.ศ.2519 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 5)  

พ.ศ.2537 จึงให้ลูกจา้งประจาํในสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ พน้จากราชการเพราะ 

ครบเกษียณอายุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จาํนวน 46 ราย ดงัรายช่ือต่อไปน้ี คือ 

1. นายสง่า  ทบัเกตุแกว้    ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 38 

   กองคลงั  

2. นายประคอง  สุขสันต ์   ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 57 

   กองคลงั  

3. นางสาวอรุณี  นิลกาํแหง ตาํแหน่งพนกังานเก็บเอกสาร ตาํแหน่งเลขท่ี 540 

    สาํนกัพฒันาระบบการบริหารการจดัการสหกรณ์  

4. นายจาํลอง  กล่ินพิมาย  ตาํแหน่งพนกังานเขา้และเยบ็เล่ม  ตาํแหน่งเลขท่ี 163 
    สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์  

5. นายคาํไพร  ขอมเดช   ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั ตาํแหน่งเลขท่ี 336 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น  

    สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
6. นายศิริศกัด์ิ  นระแสน  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี  339 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น  

    สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
7. นายวิรัช  พฤฒิสาร  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง  ตาํแหน่งเลขท่ี 341 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 8 จงัหวดัขอนแก่น  

    สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
8. นายวานิช  มูลวงศ ์  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั  ตาํแหน่งเลขท่ี 375 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 10 จงัหวดัลาํปาง  

    สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
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9. นายนิพนธ์  บุญเกิด  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั ตาํแหน่งเลขท่ี 1237 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 11 จงัหวดัพิษณุโลก

     สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
10. นายสาํ  ลุนพงษ ์  ตาํแหน่งนกัการภารโรง  ตาํแหน่งเลขท่ี 621 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัลพบุรี  

11. นายอาํนวย  เม่นตะเภา ตาํแหน่งนกัการภารโรง  ตาํแหน่งเลขท่ี 625 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัลพบุรี  
12. นายสมปอง  ทนัสมยั  ตาํแหน่งช่างไม ้ชั้น 3  ตาํแหน่งเลขท่ี 441 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท  

13. นายประยูร  บุญเพง็  ตาํแหน่งยาม   ตาํแหน่งเลขท่ี 445 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท  

14. นางสมพร  สังขธู์ป  ตาํแหน่งพนกังานพิมพดี์ด ชั้น 4 ตาํแหน่งเลขท่ี 672 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท  

15. นางประเสริฐ  เผือกเงิน ตาํแหน่งคนงาน   ตาํแหน่งเลขท่ี 698 

    นิคมสหกรณ์บา้นไร่ จงัหวดัสมุทรสาคร  

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสมุทรสาคร  

16. นายอนุพนัธ์  แกว้พฤกษ ์ ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 729 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี  

17. นายพยอม  ศรีมาลยั  ตาํแหน่งนกัการภารโรง  ตาํแหน่งเลขท่ี 739 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี  

18. นายวิรัตน์  สุวรรณรัตน์ ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 889 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

19. นางกาญจนา  จิตรรัตน์ ตาํแหน่งพนกังานเก็บเอกสาร ตาํแหน่งเลขท่ี 907 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี  

20. นายคนึง  แบบประดบั ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 927 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัระยอง  

21. นายประเวศน์  บุญมาก ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 983 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัปราจีนบุรี  
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22. นายสุชาติ  สังขรุ่์ง  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั ตาํแหน่งเลขท่ี 973 

    นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัปราจีนบุรี  

23. นายสงกา  พนัธ์ปาน  ตาํแหน่งยาม   ตาํแหน่งเลขท่ี 1023 
    นิคมสหกรณ์วงันํ้าเยน็ จงัหวดัสระแกว้  

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแกว้  

24. นายศุภวชัร  ชุมโกมนต ์ ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1037 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี  

25. นายบุญทนั  ขุนวงั  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1126 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัตาก  

26. นายลาํดวน  มาลยั  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 1314 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่  

27. นายจาํเป็น  ร้องเพราะ  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั ตาํแหน่งเลขท่ี 1311 

    นิคมสหกรณ์พร้าว จงัหวดัเชียงใหม่  
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่  

28. นายอนนัต ์ เพชรัตน์  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 379 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย  

29. นายทุนเจ่ง  สุวรรณนิยม ตาํแหน่งพนกังานเก็บเอกสาร ตาํแหน่งเลขท่ี 1468 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

30. นายสมเกตุ  การสมเพียร ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั ตาํแหน่งเลขท่ี 292 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา  

31. นายประมวล  พรแพงจนัทร์ ตาํแหน่งพนกังานพิมพดี์ด ชั้น 1 ตาํแหน่งเลขท่ี 1554 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยัภูมิ  

32. นายบุญถือ  ระวิพนัธ์  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1557 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยัภูมิ  

33. นายสุเทพ  สุขบวั  ตาํแหน่งพนกังานเก็บเอกสาร ตาํแหน่งเลขท่ี 1561 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยัภูมิ  

34. นายอมัพร  ผาสอน  ตาํแหน่งพนกังานเก็บเอกสาร ตาํแหน่งเลขท่ี 1606 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดับุรีรัมย ์  

35. นายอศัวิน  สอนอาจ  ตาํแหน่งพนกังานบริการอดัสาํเนา ตาํแหน่งเลขท่ี 1682 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธร  
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36. นายบุญถนั  ชาวศรี  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1789 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสกลนคร  

37. นายไฮ  พนัธ์อุด  ตาํแหน่งนกัการภารโรง  ตาํแหน่งเลขท่ี 1816 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร  

38. นายดม  บรรลุพร  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 1824 

    นิคมสหกรณ์ดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร  

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร  
39. นายกง  พนัธ์หมุด  ตาํแหน่งพนกังานบริการอดัสาํเนา ตาํแหน่งเลขท่ี 1879 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัร้อยเอ็ด  
40. นายจาํรัส  ขนัทองคาํ  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1883 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัร้อยเอ็ด  

41. นายชุมพิน  ศรีชาติ  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั ตาํแหน่งเลขท่ี 1914 

    นิคมสหกรณ์หลงัสวน จงัหวดัชุมพร  

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชุมพร  
42. นายสุรัตน์  สุธรรมวสูิตร ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 1923 

    นิคมสหกรณ์หลงัสวน จงัหวดัชุมพร  

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชุมพร  

43. นายแอบ  ทองเทพ  ตาํแหน่งยาม   ตาํแหน่งเลขท่ี 2012 

     สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  

44. นายไสว  รัตนพนัธ์  ตาํแหน่งนกัการภารโรง  ตาํแหน่งเลขท่ี 2034 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดักระบ่ี  

45. นายสุชาติ  เช้ือพุฒ  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 2050 

    นิคมสหกรณ์อ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี  

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดักระบ่ี  

46. นายสมนึก  ศิริอนนัต ์ ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 2074 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสงขลา  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม 2552 

                                              ประกาศ ณ วนัท่ี   10   มิถุนายน พ.ศ.2552 

                                                                                                                                                         


