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ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ 
เรื่อง ใหลูกจางประจําพนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ 

------------------------------------------- 

  อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 57(2) 
และขอ 6 ขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ.2519 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ.2537 จึงใหลูกจางประจําในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ พนจากราชการ 
เพราะครบเกษียณอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 66 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ 
 

1. นายอวยชัย เทียมงาว  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดบั ส1 ตําแหนงเลขท่ี 84 
      กองคลัง 

2. นางสมลิ้ม ทองประเทือง ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1  
ตําแหนงเลขท่ี 100  กองคลัง   

3. นายทรงวุฒิ รอดนุช ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดบั ส1 ตําแหนงเลขท่ี 121 
สํานักงานสงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 1   

  4. นายวิศณุ ชุมยิ้ม  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดบั ส1 ตําแหนงเลขท่ี 126  
สํานักงานสงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 2 

5. นายสุรชัย หะนิลน ี  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1  
ตําแหนงเลขท่ี 10 สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

6. นางศรีธนา บุตรไวยวฒุิ ตําแหนงชางวิจิตรศิลป ระดับ ช2 ตําแหนงเลขท่ี 137  
สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ   

       7. นายสุทธิ จูฑะพุทธิ  ตําแหนงชางไฟฟา ระดับ ช2 ตําแหนงเลขท่ี 270 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

8. นายประพันธ พวงยานี  ตําแหนงชางซอมบํารุง ระดับ ช4 ตําแหนงเลขท่ี 235 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 จังหวัดปทุมธานี 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

9. นายชัยรัตน บุญเกตุ  ตําแหนงชางไฟฟา ระดับ ช2 ตําแหนงเลขท่ี 269 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 จังหวัดปทุมธานี 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

       10. นายเจียน แดงงาม  ตําแหนงชางไม ระดับ ช3 ตําแหนงเลขท่ี 285 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 4 จังหวัดนครนายก 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
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11. นางทองลวน แยมชัยภูมิ ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ1 ตําแหนงเลขท่ี 315 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 6 จังหวัดนครราชสีมา 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

  12. นายวีระพงษ กองแสง ตําแหนงพนักงานเครื่องสูบน้ํา ระดับ ช2 ตําแหนงเลขท่ี 371 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 8 จังหวัดขอนแกน 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

13. นายประวิทย ปราวิล  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
    ตําแหนงเลขท่ี 381 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9  

จังหวัดเชียงใหม สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
การสหกรณ 

       14. นายประยูร ทองฟา  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
      ตําแหนงเลขท่ี 1245 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 11  

จังหวัดพิษณุโลก สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
การสหกรณ 

       15. นายพุทธะ โชคชัย  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 409 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

       16. นายสงา สังขประเสริฐ ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ1 ตําแหนงเลขท่ี 199 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 15 จังหวัดเพชรบุรี 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

17. นายนิยม ดิษฐแกว  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดบั ส1 ตําแหนงเลขท่ี 502 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 18 จังหวัดสงขลา 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

       18. นายวีระ หนูหม่ืน  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1  
ตําแหนงเลขท่ี509 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 18 
จังหวัดสงขลา สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

19. นายสุชาติ ธนากลาง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดบั ส1 ตําแหนงเลขท่ี 536 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี   

       20. นายสุรพล ศรีใส  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 546  
สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี   

       21. นายจําลอง น้ํามะลิ  ตําแหนงชางเครื่องมือกล ระดับ ช2 ตําแหนงเลขท่ี 272 
สํานักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

       22. นายวิรัช มาปาน  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 564  
สํานักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

       23. นายสมใจ คํารักษ  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ1 ตําแหนงเลขท่ี 596 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสิงหบุรี   
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       24. นายไพศาล ตัณฑพาทย ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 655 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสระบุรี   
25. นายสมทรง วรรณไพบูลย ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 687 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร   
       26. นายสมบัติ เผือกเงิน  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  

ตําแหนงเลขท่ี 691 นิคมสหกรณบานไร จังหวัดสมุทรสาคร 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร  

27. นายประมวล ไกรษร  ตําแหนงนายทายเรือ ระดับ ส2 ตําแหนงเลขท่ี 693 
นิคมสหกรณบานไร จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดสมุทรสาคร   

       28. นายวิฑูรย ภิรมยภู  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 479 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุร ี   

       29. นายจําเนียร สวางอารมณ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 879 
สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ   

       30. นางพิทยาพรรณ สวางทรัพย ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส3 ตําแหนงเลขท่ี 904 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี   

       31. นายอนงค เงินทอง  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ1 ตําแหนงเลขท่ี 914 
สาํนักงานสหกรณจังหวัดระยอง   

       32. นายสมพงษ พันธออง ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1 
      ตําแหนงเลขท่ี 944 สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุร ี
       33. นายมงคล ใจเอ้ือเฟอ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
      ตําแหนงเลขท่ี 1050 สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี  
       34. นายแฉลม สนใจ  ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ1  

ตําแหนงเลขท่ี 1070 สาํนักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค  
35. นายสมบัติ บัวจันทร  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 

     ตําแหนงเลขท่ี 1076 สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร  
36. นายชัยสิทธิ์ ตะติยะ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1082 

สาํนักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร   
       37. นายจรูญ ปาเตียง  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1133 

สาํนักงานสหกรณจังหวัดตาก   
38. นายชุม เกตุบาง  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 

     ตําแหนงเลขท่ี 1191 นิคมสหกรณพระรวง จังหวัดสุโขทัย 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย  

39. นายภวัต ทิมคํา  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
    ตําแหนงเลขท่ี 1194 นิคมสหกรณพระรวง จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย        
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40. นายนิคม เนียมชาวนา ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
     ตําแหนงเลขท่ี 1243 นิคมสหกรณวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก  
41. นายแกว ใจงาม  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1  

ตําแหนงเลขท่ี 1305 สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
       42. นายประสงค นันติ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1 
      ตําแหนงเลขท่ี 1308 สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม  

43. นายดวงทิพย คําทิพย ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1336 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม   

       44. นายประทีป ประทุมจันทร ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
      ตําแหนงเลขท่ี 1353 นิคมสหกรณแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม  
45. นายสุรพล จักรมณี  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1 

     ตําแหนงเลขท่ี 376 สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน 
46. นายเพ็ญ แข็งขยัน  ตําแหนงพนักงานบริการน้ํามันและหลอลื่น ระดับ ส1 

     ตําแหนงเลขท่ี 1489 สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
47. นายไพรัตน ชนะพาล ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1550 

สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ   
       48. นายถวัลย พินศิริกุล  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส4 ตําแหนงเลขท่ี 1573 

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย   
       49. นายวาสนา ทิพยประมวล ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1577 

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย   
       50. นายสําราญ เชื้อสาย  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1611 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร   
       51. นายไกร ทองดุน  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1614 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร   
52. นายประสงค คงบุญ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1618 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร   
       53. นายคณิต จินดากุล  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1  

ตําแหนงเลขท่ี 1622 สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร 
       54. นายสมโภชน ล.วีระพรรค ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
      ตําแหนงเลขท่ี 1670 สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 
       55. นายสมศักดิ์ ชมภูทอง ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ1  

ตําแหนงเลขท่ี 1779 สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย   
       56. นายสมเกียรติ มาละอินทร ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ1 ตําแหนงเลขท่ี 1784 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร   
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       57. นายประสิทธิ์ หัสดร  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1  

ตําแหนงเลขท่ี 1792 สาํนักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร  
       58. นางเบญจวรรณ แสนคํา ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1  

ตําแหนงเลขท่ี 1797 สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร  
59. นายดําริห ผุดวรรณา ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 

     ตําแหนงเลขท่ี 1906 สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร 
      60. นายอรรถวุธ ลีละศุลีธรรม ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1957 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี   
61. นายสิทธิชัย สุขเขียว  ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ1 ตําแหนงเลขท่ี 1969 

นิคมสหกรณกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี สาํนักงาน 
สหกรณจังหวัดสุราษฎรธาน ี   

       62. นายสุนันท บัวหนุน  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1981 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธาน ี   

       63. นายคลาย ทองคํา  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 2082 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา   

64. นายจํารัส ชฎาแกว ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 2120
สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี   

       65. นายเจะอูเซ็ง บือซา  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 2113 
สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี   

       66. นายไสว คงเทพ  ตําแหนงพนักงานเครื่องกําเนิดไฟฟา ระดับ ช2  
ตําแหนงเลขท่ี 2152 นิคมสหกรณบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
สาํนักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส  

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2554 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี  6  พฤษภาคม พ.ศ.2554        

     (ลงนาม)   สมชาย  ชาญณรงคกุล 
                                 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล) 

                          อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธ์ิ   คัด 
จุฑารัชต   ทาน 

 


