
 
 
 
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เร่ือง ใหลู้กจา้งประจาํพน้จากราชการเพราะครบเกษียณอาย ุ
------------------------------------------- 

  อาศยัระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ขอ้ 57(2) 

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

พ.ศ.2537 จึงให้ลูกจา้งประจาํในสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พน้จากราชการเพราะ 

ครบเกษียณอายุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จาํนวน 60 ราย ดงัรายช่ือต่อไปน้ี คือ 

1. นายชยัธชั  สุรเดช    ตาํแหน่งช่างปรับซ่อมเคร่ืองจกัรกล ชั้น 3 ตาํแหน่งเลขท่ี 86 

   กองคลงั  
2. นางกาํจาย  กนัทะดอกไม ้  ตาํแหน่งพนกังานเก็บเอกสาร ตาํแหน่งเลขท่ี 96 

   กองคลงั  
3. นางสาวศิริจิตต ์ กล่ินเกษร ตาํแหน่งพนกังานพิมพดี์ด ชั้น 4 ตาํแหน่งเลขท่ี 110 

    กองแผนงาน 
4. นายยงยทุธ  สินารุณ  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 80 

    สาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นท่ี 1  
5. นางจนัทวรรณ  แยม้บุปผา ตาํแหน่งช่างวจิิตรศิลป์ ชั้น 2  ตาํแหน่งเลขท่ี 164 
    สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์  
6. นายสานิจ  โพธ์ิอ่อนตา   ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั ตาํแหน่งเลขท่ี 331 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น  
    สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
7. นายสุขสวสัด์ิ  ประพนัธ์ ตาํแหน่งช่างปรับซ่อมเคร่ืองจกัรกล ชั้น 3  ตาํแหน่งเลขท่ี  389 
    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 9 จงัหวดัเชียงใหม่  
    สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
8. นายจเร  แสงเงิน  ตาํแหน่งพนกังานพิมพดี์ด ชั้น 2  ตาํแหน่งเลขท่ี 1232 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 11 จงัหวดัพิษณุโลก 

    สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
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9. นายสมบติั  เขมน้เขตกิจ  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง  ตาํแหน่งเลขท่ี 432 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 13 จงัหวดัชยันาท  
    สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
10. นายประจาํ  ชายะกุล  ตาํแหน่งยาม    ตาํแหน่งเลขท่ี 444 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 13 จงัหวดัชยันาท 

     สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
11. นายวิโรจน์  วราโภค  ตาํแหน่งพนกังานคุมเคร่ืองสูบนํ้า ตาํแหน่งเลขท่ี 456 
    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 13 จงัหวดัชยันาท 

     สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
12. นายสอาด  ยติุพงษ ์  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 436 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 14 จงัหวดัชยันาท 

     สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
13. นายวนิยั  ฝากลาภ  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 468 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 16 จงัหวดัเพชรบุรี 

     สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
14. นายประสิทธ์ิ  ภกัดีโชติ ตาํแหน่งช่างปรับซ่อมเคร่ืองจกัรกล  ชั้น 3  ตาํแหน่งเลขท่ี 503 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 17 จงัหวดัสงขลา 

     สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
15. นายธีระ  รัตนสุวรรณ  ตาํแหน่งช่างปรับซ่อมเคร่ืองจกัรกล ชั้น 3 ตาํแหน่งเลขท่ี 527 

    ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ ท่ี 20 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

     สาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์  

16. นายสมหมาย  สายพิณ ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 537 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  
17. นายสุชาติ  ศรีสุข  ตาํแหน่งนกัการภารโรง  ตาํแหน่งเลขท่ี 548 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัปทุมธานี  
18. นายชาญ  สดสาํอางค ์ ตาํแหน่งคนงาน   ตาํแหน่งเลขท่ี 550 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัปทุมธานี 
19. นายมะลิ  พ่วงคง  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 611 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัลพบุรี 
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20. นายชณัฐ  ศรีทองสุข  ตาํแหน่งช่างปรับซ่อมเคร่ืองจกัรกล ชั้น 3 ตาํแหน่งเลขท่ี 619 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัลพบุรี 
21. นางสาวสุวิตรา  สายณัห์กุล ตาํแหน่งพนกังานพิมพดี์ด ชั้น 2 ตาํแหน่งเลขท่ี 684 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
22. นายประเสริฐ  ชูชาติ  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 717 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม 
23. นายประเทือง  ผอ่งแผว้ ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 725 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 
24. นายบุญธรรม  ประชากุล ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 749 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี 

25. นายพเยาว ์ สุทธิภกัดี  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั ตาํแหน่งเลขท่ี 771 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี 
26. นายวงั  เสียงเสนาะ  ตาํแหน่งพนกังานบริการอดัสําเนา  ตาํแหน่งเลขท่ี 802 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  
27. นายพิทกัษ ์ ผอ่งสวา่ง ตาํแหน่งนกัการภารโรง  ตาํแหน่งเลขท่ี 822 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี  
28. นายสมาน  จึงวานิช  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 844 

    ศูนยส์าธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จงัหวดัเพชรบุรี 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี 
29. นายยอดชาย  ปลัง่กมล ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 995 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแกว้  

30. นายชิต  แกว้ประพนัธ์  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 1015

     นิคมสหกรณ์สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้  

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแกว้  

31. นายสัมพนัธ์  พุม่เรือง  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 1047 
    นิคมสหกรณ์ทบัเสลา จงัหวดัอุทยัธานี  
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 
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32. นายวฑูิรย ์ พุฒเจริญ  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์  ตาํแหน่งเลขท่ี 1059 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครสวรรค ์  
33. นายสมจิตร  มณีธรรม  ตาํแหน่งพนกังานบริการอดัสาํเนา  ตาํแหน่งเลขท่ี 1065 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครสวรรค ์

34. นายสมพงษ ์ จินกสิกิจ  ตาํแหน่งพนกังานเก็บเอกสาร  ตาํแหน่งเลขท่ี 1125 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัตาก  
35. นายเสียง  แดงเรือ  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 1131 
    นิคมสหกรณ์แม่สอด จงัหวดัตาก  
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัตาก  
36. นายดอกดิน  สุวรรณวงศ ์ ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1178 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั  
37. นายเจริญ  วุฒิชา  ตาํแหน่งคนงาน   ตาํแหน่งเลขท่ี 1162 
    นิคมสหกรณ์สวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั  
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั  
38. นายเล็ก  ใบศรี  ตาํแหน่งพนกังานเก็บเอกสาร ตาํแหน่งเลขท่ี 1184 

    นิคมสหกรณ์ศรีสาํโรง จงัหวดัสุโขทยั  
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั 
39. นายสมชาย  พระพินิจ  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั  ตาํแหน่งเลขท่ี 1238 
    นิคมสหกรณ์วงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก  
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพิษณุโลก  
40. นายวิเชียร  สมโภชน์  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1264 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
41. นายสมควร  คงสมยั  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์  ตาํแหน่งเลขท่ี 1363 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัลาํพูน 
42. นายสังคม  คาํเหล็ก  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1378 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัลาํปาง 
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43. นายสง่า  โมฬีชาติ  ตาํแหน่งช่างปรับซ่อมเคร่ืองจกัรกล ชั้น 3 ตาํแหน่งเลขท่ี 387 
    นิคมสหกรณ์ห้างฉตัร จงัหวดัลาํปาง 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัลาํปาง  
44. นายอนนัต ์ ทรวงประเสริฐ ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั ตาํแหน่งเลขท่ี 1236 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุตรดิตถ์  
45. นายจรินทร์  ผลินธร  ตาํแหน่งพนกังานตรวจทานขอ้มูล ตาํแหน่งเลขท่ี 1522 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา 

46. นายเฉลิม  แสงสวา่ง  ตาํแหน่งพนกังานบริการอดัสาํเนา ตาํแหน่งเลขท่ี 1625 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุรินทร์ 
47. นายจาํลอง  หอมสมบติั ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1646 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุบลราชธานี 
48. นายเวยีน  ปฏิจิตร  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั  ตาํแหน่งเลขท่ี 1667 

    นิคมสหกรณ์พนา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอาํนาจเจริญ  
49. นายจูมศรี  ไชยคาํ  ตาํแหน่งพนกังานเก็บเอกสาร ตาํแหน่งเลขท่ี 1740 
     สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
50. นายยา  ยืนยง   ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 1826 
    นิคมสหกรณ์ดงเยน็ จงัหวดัมุกดาหาร 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร 
51. นายสมชาย  เหล็กเพช็ร ตาํแหน่งพนกังานบริการอดัสาํเนา  ตาํแหน่งเลขท่ี 1853 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
52. นายบุญถม  ชาญสิทธ์ิ ตาํแหน่งพนกังานบริการอดัสาํเนา  ตาํแหน่งเลขท่ี 1857 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
53. นายสนัน่  คาํใจ  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1873 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัร้อยเอ็ด 
54. นายจดั  สุวพิศ  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 1900 
    นิคมสหกรณ์ท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชุมพร 
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55. นายวิรัช  ขอสกุล  ตาํแหน่งยาม   ตาํแหน่งเลขท่ี 1951 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัระนอง 
56. นายอุดมศกัด์ิ  พชัราพงศ ์ ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ ตาํแหน่งเลขท่ี 1953 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
57. นายนิรันดร  ไชยชนะ ตาํแหน่งยาม   ตาํแหน่งเลขท่ี 1985 

    นิคมสหกรณ์พนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
58. นายคาํนึง  บุญท่ีสุด  ตาํแหน่งยาม   ตาํแหน่งเลขท่ี 2020 
    นิคมสหกรณ์ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
59. นายเปล้ือง  ห้ินนุกูล  ตาํแหน่งพนกังานบริการอดัสาํเนา  ตาํแหน่งเลขท่ี 2078 

    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสงขลา     
60. นายสาํราญ  ทองชัง่  ตาํแหน่งพนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ตาํแหน่งเลขท่ี 2085 
    สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม 2553 

                                              ประกาศ ณ วนัท่ี   6   กรกฎาคม พ.ศ.2553        

(ลงนาม)   ฉกรรจ ์ แสงรักษาวงศ ์

                                 (นายฉกรรจ ์ แสงรักษาวงศ)์ 

                          อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธ์ิ   คดั 
จุฑารัชต ์  ทาน 


