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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.2555 จํานวน 81 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ 
 

1. นางอําภาพรรณ ประสมแสง ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส4  
                                          ตําแหนงเลขท่ี 25 กองคลัง 
2. นายสุรพล แสงหิรัญ     ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2  

ตําแหนงเลขท่ี 36 กองคลัง   
3. นายสมบัติ สายพิน ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดบั ส2  
                                          ตําแหนงเลขท่ี 63 กองคลัง  

  4. นายวีระ ตันศรานนท  ตําแหนงชางไฟฟา ระดับ ช3  
                                                               ตําแหนงเลขท่ี 107 กองคลัง 

5. นายมณเฑียร เครือแตง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1  
ตําแหนงเลขท่ี 878 กองคลัง 

6. นางสุวรรณี ปานขวัญ   ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ2  
                                          ตําแหนงเลขท่ี 116 ศูนยสารสนเทศ   

       7. นายวิชชุ ชาวบานเกาะ  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดบั บ2 
                                               ตําแหนงเลขท่ี 97 สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

8. นายศรีศักดิ์ โชคประสิทธิ์ ตําแหนงชางซอมบํารุง ระดับ ช3 ตําแหนงเลขท่ี 158 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

9. นายปรีดี ฝากลาภ           ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
ตําแหนงเลขท่ี 216 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 1 
จังหวัดปทุมธานี สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

10. นายสุรพล รัตนแสง       ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 407 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

11. นายเทพฤทธิ์ ลอยรัตน ตําแหนงชางซอมบํารุง ระดับ ช4 ตําแหนงเลขท่ี 237 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 จังหวัดปทุมธานี 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
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12. นายวีระ ขุมพลกรัง    ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1526 

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 6 จังหวัดนครราชสีมา 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

13. นายสุเทพ ประทุมศิริ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 ตําแหนงเลขท่ี 190 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 11 จังหวัดพิษณุโลก 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

14. นายเสียง มารศรี           ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสารระดับ บ2 ตําแหนงเลขท่ี 420
 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
       15. นายวณิช ศรีวิจิตต     ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ1 ตําแหนงเลขท่ี 206 

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 19 จังหวัดสุราษฎรธานี 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ                                                                

       16. นายสุพรรณ รามราช  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 533  
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 19 จังหวัดสุราษฎรธานี 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ        

       17. นายมนัส เสือเพ็ชร           ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดบั บ2 ตําแหนงเลขท่ี 547 
สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 

18. นายธวชั ทองธุล ี           ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 598 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสิงหบุรี 

       19. นางสาวสมหมาย สิงหรอด ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 681 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสิงหบุรี 

20. นางบุญสม เอ่ียมสะอาด ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ2 ตําแหนงเลขท่ี 254
สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุร ี   

       21. นายอนุวรรตน บุญจุน ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 610  
สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุร ี  

       22. นางสุนีย บุญปน           ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส4 ตําแหนงเลขท่ี 670 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท  

       23. นายบรรพต อุมโพธิ์  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
                                                              ตําแหนงเลขท่ี 1049 สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท 
       24. นายศิริ อัมพุนันทน           ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 ตําแหนงเลขท่ี 706 

นิคมสหกรณโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร   

                     25. นายสมพงษ กาญจนอโนทัย  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 ตําแหนงเลขท่ี 747 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 
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   26. นายไพศาล สมรภูมิ            ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ2 ตําแหนงเลขท่ี 755 

สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี  
   27. นายละเอียด จันหอม       ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 783 

สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี  
28. นายสุนทร ศาสตรเณร ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 ตําแหนงเลขท่ี 798

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี   
29. นายสมปอง บริบูรณ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 469 

สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุร ี   
       30. นายประเทือง กลาหาญ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 821        

สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุร ี   
31. นายผิน สมิงนรา           ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ2 
                                        ตําแหนงเลขท่ี 827 สาํนักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุร ี  

       32. นายสมหมาย ภูระยา ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1     
                                                            ตําแหนงเลขท่ี 777 นิคมสหกรณบางสะพาน  
       จังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
       33. นายวินัย ชําพาลี           ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 ตําแหนงเลขท่ี 862 

สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
       34. นายเผย เกิดมวง         ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1 
                                                            ตําแหนงเลขท่ี 920 นิคมสหกรณชะแวะ จังหวัดระยอง 

สํานักงานสหกรณจังหวัดระยอง  
       35. นายประเวศ มงคลคํา ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1   
                                                            ตําแหนงเลขท่ี 925 สาํนักงานสหกรณจังหวัดระยอง  
       36. นายประยงค สมบุญ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1 
      ตําแหนงเลขท่ี 945 นิคมสหกรณโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี         
37. นายสมศักดิ์ สรรพศรี          ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 

      ตําแหนงเลขท่ี 961 สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด  
       38. นายสมาน เลี่ยมใจดี           ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1 

ตําแหนงเลขท่ี 977 สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี  
39. นายธงชัย ขาวกลิ่น  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 990   
                                       สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว  
40. นายฟู เมตตา  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1  
                                   ตําแหนงเลขท่ี 994 สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 

       41. นายนิพนธ สงวนศร ี  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
                                                          ตําแหนงเลขท่ี 1017 นิคมสหกรณสระแกว จังหวัดสระแกว 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว  
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42. นายสมจิตร พันธุวงษ ตําแหนงพนักงานเครื่องสูบน้ํา ระดับ ช1 ตําแหนงเลขท่ี 455 

สาํนักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค 
43. นางราตรี ทองหลอ  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ1 ตําแหนงเลขท่ี 1084 

สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร                                                                                         
44. นายดัดลอน เชยคาน  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1 

     ตําแหนงเลขท่ี 1107 นิคมสหกรณคลองสวนหมาก 
จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร  

45. นายสมยง วันศุกร  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 
ตําแหนงเลขท่ี 1122 สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก 

       46. นายเชิดชาย ทองแท  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1   
                                 ตําแหนงเลขท่ี 1212 นิคมสหกรณนครเดิฐ จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย  
47. นายมานิตย พระลือ   ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1     

                                         ตําแหนงเลขท่ี 1217 นิคมสหกรณคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย  

       48. นายเล็ก ครุฑธา           ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
      ตําแหนงเลขท่ี 1247 นิคมสหกรณวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก  
          49. นางสาวผองพรรณ วจนะถาวร ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ1 ตําแหนงเลขท่ี 1272     
                                                 สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 

50. นายสิทธิพันธ มะโนคํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 ตําแหนงเลขท่ี 1301 
                                        สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
51. นายจิระศักดิ์ ประภัสระกูล ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1368 

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน   
       52. นางศิริปภา ฤทธิ์รักษา ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส4 ตําแหนงเลขท่ี 1405 

สํานักงานสหกรณจังหวัดพะเยา   
       53. นายประกอบ เฮมกลาง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 ตําแหนงเลขท่ี 1509 

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา   
       54. นายอดุลย พิมพบึง    ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1  
                                                            ตําแหนงเลขท่ี 1564 สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 
                    55. นายสมาน เจริญบุญ  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1  
                                                           ตําแหนงเลขท่ี 1565 สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 
       56. นายเต็ม พระมาลัย  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  
                                                           ตําแหนงเลขท่ี 1600 นิคมสหกรณสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

สาํนักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย  
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57. นายขจร ประกอบแกว ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  
                                        ตําแหนงเลขท่ี 1601 นิคมสหกรณสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย  
58. นายจําเริญ นาเหล็ก          ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 

ตําแหนงเลขท่ี 1602 นิคมสหกรณสตึก จังหวัดบุรีรัมย 
สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

       59. นายเฉวียน พรหมมา  ตําแหนงพนักงานท่ัวไป ระดับ บ2  ตําแหนงเลขท่ี 1642 
                                                             สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ  
        60. นายวิเชียร ไชยจันทร         ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 

ตําแหนงเลขท่ี 1664 สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ  
       61. นายบุญเหลือ ปอมสุวรรณ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1  
                                                            ตําแหนงเลขท่ี 1668 นิคมสหกรณพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 

สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 
       62. นายสุแพน ศรีเมือง   ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 

ตําแหนงเลขท่ี 1671 นิคมสหกรณพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ  

       63. นายบัวผัน ลาดพล    ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ2  
ตําแหนงเลขท่ี 1690 สาํนักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน  

64. นายโกวิทย ศรีหิรัญ   ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ2  
              ตําแหนงเลขท่ี 1703 สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
      65. นายอดุลย ปลัดศรีชวย ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 ตําแหนงเลขท่ี 1704 

สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน   
66. นายสมนึก น้ําทิพย            ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 ตําแหนงเลขท่ี 1706 

สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน   
       67. นายสงกรานต ประเคนลี ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ1 ตําแหนงเลขท่ี 1716 

นิคมสหกรณดงมูล จังหวัดขอนแกน 
สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน  

       68. นางพรทิพย พานิชพันธ ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ2 ตําแหนงเลขท่ี 1722 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี   

69. นายประเดิม ดาราเพ็ญ ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ2 ตําแหนงเลขท่ี 1727
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี   

       70. นายโกวิทย คํามูล      ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 ตําแหนงเลขท่ี 1773 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย  

       71. นายวุฒิ ขุลาหลา  ตําแหนงพนักงานสถานท่ีระดับ บ2 
ตําแหนงเลขท่ี 1810 สาํนักงานสหกรณจังหวัดมหาสารคาม 

                    72. นายสนั่น ไพพิเชษฐ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1  
ตําแหนงเลขท่ี 1888 สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร                

                     
/73. นายเท้ิม... 
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73. นายเท้ิม ผองสวาง  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1       

                                                             ตําแหนงเลขท่ี 1897 นิคมสหกรณทาแซะ จังหวัดชุมพร 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร 

                    74. นายประพล คชสิงห   ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2      
                                                            ตําแหนงเลขท่ี 1946 สํานักงานสหกรณจังหวัดระนอง 
                    75. นายวฤทธิ์ สัมพันธ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 

ตําแหนงเลขท่ี 1954 สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 
                    76. นายโรม รัตนะ  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2  
                                                             ตําแหนงเลขท่ี 2081 สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา 
                    77. นายปราณี ไชยรัตน  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส1           
                                                             ตําแหนงเลขท่ี 2086 สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 
                    78. นายอุดม ใจสมุทร  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1   
                                                             ตําแหนงเลขท่ี 2099 สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 
                    79. นางปราณีต เพชรอุไร          ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส1    
                                                             ตําแหนงเลขท่ี 2118 สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี 
                    80. นายกัมพล สุขสบาย          ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส1 
                                                            ตําแหนงเลขท่ี 2132 สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส 
                    81. นายรันต สุวรรณลี           ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 

ตําแหนงเลขท่ี 2144 นิคมสหกรณบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส               

               ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2555 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี   17  พฤษภาคม พ.ศ.2555   

                                                                                   (ลงนาม)    สมชาย  ชาญณรงคกุล 
                            (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล) 

                     อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศศิพร  คัด 
รักษิณา  ทาน   


