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ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ 
เรื่อง ใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ 

------------------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

พ.ศ.๒๔๙๔  แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี ๒๕)  
พ.ศ.๒๕๕๑ จึงใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ  
พนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 จํานวน 32 ราย  
ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ  
 
                    1. นายเจริญ  สุขาพันธ     สหกรณจังหวัด ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสหกรณ) 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน (ตําแหนงเลขท่ี 1099) 
       สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร 

2. นางสาวสคราญศรี จันทขันธ สหกรณจังหวัด  ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสหกรณ) 
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน (ตําแหนงเลขท่ี 1855) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร  

3. นายณัฐพล  นันทนาวัฒน นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
ระดับชาํนาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 280)   
กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  
สํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนท่ี 2  

                    4. นายพิพัฒน  ปยวงศสิริ  สถาปนิก ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชาํนาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๔11)   
กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการบาํรุงรักษา 
สาํนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ  

                   5. นางพรรณี  คัมภิรานนท   นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
                                                          ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 460)  
                                                             กลุมสงเสริมพัฒนาธุรกิจดานสินเชื่อ ธุรกิจการซ้ือ และบริการ 

สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ  
6. นางชไมพร  ธรรมสุจริต นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  

ระดับชาํนาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 500) 
กลุมวิเคราะหเงินทุนสนับสนุนสหกรณ     
สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 
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7. นายสวุิทย  มวงเกษม   นักทรัพยากรบุคคล ตําแหนงประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการพิเศษ (ตาํแหนงเลขท่ี 641) 
   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม 

                                         สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
8.  นายนฤมิตร  ภวิลรัตน นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ   

ระดับชาํนาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 3144) 
                                                              นิคมสหกรณทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี  

   สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 
๙. นางสาวสงวน  ซีบังเกิด นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 361) 
                                            กลุมวิจัยและพัฒนากลุมเกษตรกร 

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  
๑๐. นางศิวาพร  วรรณศิลป นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑230) 
   กลุมสงเสริมสหกรณ 6 (อําเภอศรีสวัสดิ์)  

สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี  
๑๑. นางเจริญศรี  ยิ้มแยม  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1434) 
   กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี 
๑2. นางสิริรัตน ขัดสงคราม  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 

       ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2020)  
                                                             กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
                                                             สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน 
                 ๑๓. นางสาวกรรณิการ อินทรทิพย นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 

                  ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2120) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอ แมจัน เชียงแสน แมสาย  
                                              ดอยหลวง แมฟาหลวง เวียงเชียงรุง) 
                                           สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

๑4. นายชูชาติ  ภมะราภา   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2290)  

   กลุมสงเสริมสหกรณ 3 (อําเภอบัวใหญ แกงสนามนาง  
             โนนแดง บัวลาย สีดา บานเหลื่อม ประทาย) 
                    สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 
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๑๕. นายณัฐพงศ  ศรีดา     นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2724) 

                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองอุดรธานี)  
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธาน ี                                                                                     

   ๑6. นางเพ็ญผกา  จันโทภาส    นักจัดการงานท่ัวไป ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2869) 

                                            ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร 
                    ๑7. นางสาวอรุณ  เมืองสง   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 3366) 
                                            กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 
                     ๑8. นายพิเชษฐ  ทองสอน   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1087) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 1  (อําเภอเมืองชัยนาท)  
                                                               สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท 
                     ๑9. นางเกษณีย  สุขสัย    เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1357) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 1 (อําเภอบางสะพาน บางสะพานนอย  
                                                               ทับสะแก) สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
                     20. นายอุทัย  ชูตระกูล    เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1359) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 3 (อําเภอหัวหิน  ปราณบุร ีสามรอยยอด) 
                                                               สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
                     21. นางสาวภาวนา  นิรัติศัย  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1557) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองปราจีนบุรี ศรีมโหสถ  
                                                               ศรีมหาโพธิ บานสราง) 
                                                               สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี 
                     22. นายวนัชัย  ฉิมกรด    เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1673) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 3 (อําเภอลาดยาว พยุหะคีรี บรรพตพิสัย  
                                                               ชมุตาบง โกรกพระ แมวงก) 
                                                               สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค 
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                   23. นายประวิตร  ม่ิงมล   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1773) 
                                            นิคมสหกรณสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
                                                               สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย  
                24. นางศุภจิรา  ภูธาคุณานนต   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 2496) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอกันทรารมย น้ําเกลี้ยง  
                                                               โนนคูณ ยางชุมนอย) สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ                                       
                25. นายพรฤทธิ์  หวงรัก   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 2652) 
                                            นิคมสหกรณดงมูล จังหวัดขอนแกน 
                                                               สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน                                                                
                  26. นายพิทักษ นีโลตบลศิวะโมกษ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 2809) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอศรีสงคราม ทาอุเทน นาทม  
                                                           บานแพง) สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม 
                  27. นายจงกล  แจมใส          เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 3033) 
                                       กลุมสงเสริมสหกรณ 7 (อําเภอโพนทอง เมยวดี หนองพอก)  
                                                    สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด 
                  28. นางนิตยา  สระใหญ       เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 3035) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 3 (อําเภอเกษตรวิสัย ปทุมรัตต)  
                                                               สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด 
                 29. นายอรุณ  เอียว     เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 3442) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 6 (อําเภอบันนังสตา)  
                                                               สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา 
                 30. นางสาวนงธนิช  สุวรรณโกสุม เจาพนักงานพัสดุ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 164) 
                                            กลุมพัสดุ กองคลัง 
                 31. นายเกษม  กุลสิโต    นายชางเครื่องกล ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 723) 
                                            ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา  
                                                               สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
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 32. นางสาวอุนเรือน  กรงทอง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 2306) 
                                            กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอโนนสูง ขามสะแกแสง  
                                                               พระทองคํา โนนไทย คง)  
                                                             สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี   1  ตุลาคม 2555 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ.2555   

                                                                                  (ลงนาม)    สมชาย  ชาญณรงคกุล 
                            (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล) 

                     อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ศศิพร  คัด 
รักษิณา  ทาน 


