
(สําเนา) 
 

ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ 
เรื่อง ใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ 

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

พ.ศ.๒๔๙๔  แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี ๒๕)  
พ.ศ.๒๕๕๑ จึงใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ  
พนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 จํานวน 41 ราย  
ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ  
 
  1. นายปยะรัฐ จาเมือง   สหกรณจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสหกรณ) 
      ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน (ตําแหนงเลขท่ี 1140)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครปฐม  
  2. นายประเสริฐศักดิ์ โกศลสมพลกิจ สหกรณจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสหกรณ) 
      ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน (ตําแหนงเลขท่ี 1458 )  
          สาํนักงานสหกรณจังหวัดระยอง  
  ๓. นายฝา ลี้อบาย   สหกรณจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสหกรณ) 
      ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน (ตําแหนงเลขท่ี 3425)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา  
  4. นางอรุณี จันทนา   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 283) 
       กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ  
      สํานักงานสงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 2  
  5. นางสาวกฤตยา โอวาท  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 341) 
        กลุมทะเบียนและขอบังคับ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  
  6. นางศิรินันท กลิ่นสุภา   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 489) 
       กลุมวิเคราะหโครงสรางและการจัดองคกร  
      สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ  
  7. นายมงคล เชาวนลักษณสกุล  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 1826) 
       นิคมสหกรณวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก  
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  8. นายจิตร คงวัฒนานนท  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 3029) 
       กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด 
  9. นางสุรภา ธีระประภาวงศ  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 3323) 
        กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา  
  10. นางจอมใจ สัตยชิติ   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 3504) 
       กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ  
      สาํนักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส  
  11. นายประพันธ เรียวศรีปรีดี  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 927)   
      กลุมสงเสริมสหกรณ 3 (อําเภอเสนา บางไทร บางซาย ผักไห 
      ลาดบัวหลวง) สํานักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  12. นายวีระชาติ คลังทอง  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1009)  
       กลุมสงเสริมสหกรณ 3 (อําเภอชัยบาดาล ทาหลวง    
      โคกเจริญ ลําสนธิ  สระโบสถ ) สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุรี  
  13. นายสมชาย ธรรมครูปทม  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1110)  
      กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ  
      สาํนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร  
  14. นางเกษศิณี เปรมาสวัสดิ์  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1383)  
        กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ  
      สาํนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ  
  15. นางวันเพ็ญ บํารุงกิจ  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1607) 
       กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  
      สาํนักงานสหกรณจังหวัดนครนายก  
  16. นายมานะ ดอกไมเทียน  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1614)  
        กลุมสงเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองนครนายก ปากพลี)  
      สาํนักงานสหกรณจังหวัดนครนายก  
 

/17. นายปญญา... 
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  17. นายปญญา สระแจม  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1628) 
        กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี  
  18. นางสาววิลาวัณย ตั้งสกุล  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1632) 
       กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี  
  19. นางวัฒนี รามสิทธิ์   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1796) 
       กลุมสงเสริมสหกรณ  2 (อําเภอคีรีมาศ บานดานลานหอย  
      กงไกรลาศ) สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย  
  20. นายสมหมาย อนงคพงศพันธุ นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1952)  
       กลุมสงเสริมสหกรณ 8 (อําเภอ ดอยหลอ สันปาตอง ดอยเตา) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม  
  21. นางสาวฐิติพร เชษฐธง นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2011)  
        กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดลาํพูน  
  22. นายสุรศักดิ์ สุวรรณใจ  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2812)  
        กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  
      สาํนักงานสหกรณจังหวัดนครพนม  
  23. นายนุรักษ อินาลา   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2973)   
      กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอคําชะอี ดงหลวง นิคมคําสรอย 
      หนองสูง) สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร  
  24. นายนิคม แยมแสง   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 3070)  
       กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร  
  25. นางวัชรี ชูแข   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 3209) 
       กลุมสงเสริมสหกรณ 4 (อําเภอทุงสง นาบอน ทุงใหญ)  
      สาํนักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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  26. นายชัชชัย สนธิพงษ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 924)  
      กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอบางปะหัน ทาเรือ  
      นครหลวง บานแพรก มหาราช  ภาชี)  
      สาํนักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  27. นายชําเลือง สรแกว   นายชางโยธา ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 820)  
       ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 18 จังหวัดสงขลา  
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  
  28. นายพิทักษ คุมพงษ   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1775)  
       นิคมสหกรณหนองบัว จังหวัดสุโขทัย  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย  
  29. นายวิศิษฐ เล็กมณี   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1875)  
       กลุมสงเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองพิจิตร สามงาม  
      วชิรบารมี สากเหล็ก วังทรายพูน โพธิ์ประทับชาง)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร  
  30. นายวิทยา อริยะศักด์ิ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 2194)  
       กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอเดนชัย สูงเมน)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดแพร  
  31. นายประภาส วีรมนตรี  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 2453)  
       กลุมสงเสริมสหกรณ 6 (อําเภอรัตนบุรี โนนนารายณ  
      ทาตูม สนม) สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร  
  32. นายสุรเกียรติ ปญญาศร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 2725)  
       กลุมสงเสริมสหกรณ 4 (อําเภอบานผือ เพ็ญ น้ําโสม นายูง)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี  
  33. นายวินัย อยูมวง   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 2852)  
       กลุมสงเสริมสหกรณ 5  (อําเภอภูเรือ ดานซาย นาแหว)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย  
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  34. นางพรพิลัย แยมแสง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 3159)  
       กลุมสงเสริมสหกรณ 4 (อําเภอเมืองสุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ 
      ดอนสัก พุนพิน) สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี  
  35. นายทนงศักดิ์ ชํานาญเหนาะ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 3408)  
       กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอยานตาขาว ปะเหลียน  
      หาดสําราญ) สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง  
  36. นางคนึงนิตย ดาราจร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชาํนาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 266)  
       กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (เขตปทุมวัน ราชเทวี บางพลัด  
      สาทร จอมทอง บางคอแหลม บางกอกนอย ทวีวัฒนา ธนบุรี) 
      สํานักงานสงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 1  
  37. นางวนิดา คุมครอง   นายชางพิมพ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  
      (ตําแหนงเลขท่ี 385) กลุมจัดนิคมสหกรณ  
      สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  
  38. นางอุษา ดอนไสว   เจาพนักงานธุรการ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชาํนาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 710)  
       ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 6 จังหวัดนครราชสีมา 
      สาํนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
  39. นายวันชัย เชิญขวัญมา  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 1094)     
      กลุมสงเสริมสหกรณ 3 (อําเภอวัดสิงห หนองมะโมง)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท  
  40. นายองอาจ เทียนดี   เจาพนักงานธุรการ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 1461)   
      ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานสหกรณจังหวัดระยอง  
  41. นายสุรชัย เสมอตระกูล  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 1790)   
      นิคมสหกรณคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย  

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2556 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี  3  พฤษภาคม พ.ศ.2556        

         (ลงนาม)  สมชาย  ชาญณรงคกุล 
                 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล) 
                   อธิบดีกรมสงเสรมิสหกรณ 


