
(สําเนา) 
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.2556 จํานวน 49 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ 
 
       ๑. นางพจนีย สําเนียงเพราะ ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๓  (ตําแหนงเลขท่ี ๔) 
      สํานักงานเลขานุการกรม   
       ๒. นายไพฑูรย เอ่ียมลอย  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๔  (ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๘) 
      สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ   
       3. นายมงคล พวงยานี  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒  (ตําแหนงเลขท่ี ๒๘๒) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 4 จังหวัดนครนายก 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
  4. นางสําเภา ทองสุข  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๓) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 11 จังหวัดพิษณุโลก 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
       5. นายเจริญ พุมเมือง  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๔๐๘) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
     6. นายประเทือง เชิดฉาย  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๗) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 13 
      จังหวัดชัยนาท สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
       7. นางสาวนงนุช กลิ่นลํายงค ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๑  (ตําแหนงเลขท่ี ๖๘๓) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 13 จังหวัดชัยนาท 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
       8. นายเสนาะ ศรีสวัสดิ์  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๔๖๗) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 16 
      จังหวัดเพชรบุรี สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
       9. นายสุทัศน รุยไหม  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๕) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 19 
      จังหวัดสุราษฎรธานี สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
      การสหกรณ 
 

/10. นายวินัย... 
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       ๑๐. นายวินัย ชมด  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๓๕)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี   
       ๑๑. นายสมศักดิ์ ตุลยสุวรรณ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๗) สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 
       ๑๒. นายบุญเลิศ กลับดี  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๖๐๒) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสิงหบุรี 
       ๑๓. นายประโยชน คงคะรัศมี ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๖๒๔)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุร ี
       ๑๔. นายไสว คงเปยม  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๔๓) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุรี  
       ๑๕. นายนิกูล นามาบ  ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส๑ (ตําแหนงเลขท่ี ๗๒๒) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครปฐม 
       ๑๖. นายอํานวย ทัดสี  ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส๑  (ตําแหนงเลขท่ี ๗๓๗)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี 
       ๑๗. นายประยุทธ เสาวทองหยุน ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๗๘๐) นิคมสหกรณทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
      สํานักงานสหกรณจงัหวัดกาญจนบุรี 
       ๑๘. นายวินัย อังศรีพวง  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๗๗๖) สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 
       ๑๙. นายสายรมย เพ็ชรสาริกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๐๐) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี 
       ๒๐. นายมินทร คลอยคลาย ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๑ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๓๙) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
       ๒๑. นายโช บุญงาม  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๔๗) 
      นิคมสหกรณชะอํา จังหวัดเพชรบุรี   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
       ๒๒. นายสมบุญ คนคลอง  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๗๒)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
       ๒๓. นายเสนอ บุตรทอง  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๖๗) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
       ๒๔. นายสถิตย วันกรม  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๙๐) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา 
       ๒5. นายมณู มหัทธโนธรรม ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๙๔๖) นิคมสหกรณโปงน้ํารอน 
          จังหวัดจันทบุรี สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี 
 
 

/26. นายเสมือน... 
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       ๒6. นายเสมือน จุยสวัสดิ ์ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๙๘๒) สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี 
       ๒7. นายสมพงษ แดงชาติ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๙๙๒) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 
       ๒8. นายสมพงศ ขามเทศ  ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี๑๐๔๒) สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี 
       29. นายออนจันทร ชอยตะคุ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๓๔) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก 
       ๓0. นายจํารัส อยูกลัด  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๑๘)  นิคมสหกรณคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
       ๓1. นายเสว ทาน้ํา  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๑๙) นิคมสหกรณคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
       ๓2. นายสุชาติ พระพินิจ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๔๐) สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร 
       ๓3. นางคนึงนิจ ทองอยู  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๗๕) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 
  ๓4. นายสุกิจพัฒน ขจรคํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๘๖)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 
       ๓5. นายบุญสง รุณวาทย  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๓๘๒) นิคมสหกรณเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพะเยา 
       ๓6. นายชาญ บุญอินทร  พนักงานพิมพ ระดับ ส๑ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๕๓)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนาน 
       ๓7. นายถนอม จักรนอย  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๔๕)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนาน 
       ๓8. นายเปยก วงษตา  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๔๙)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 
       39. นายสุรินทร แหวนวงษ ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๔๑) สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ 
       ๔0. นายแดง โพธิ์บานยาง ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๐๗) นิคมสหกรณดงมูล จังหวัดขอนแกน 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
 

/41. นายประยุทธ... 
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       ๔1. นายประยุทธ หวานนอก ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๓๘) สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
       ๔2. นายศิริชัย ปทมนาคร ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๕๑)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ 
       ๔3. นายสิทธิพล มีนะโตรี  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๑ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๘๒)
      นิคมสหกรณพนม จังหวัดสุราษฎรธานี  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 
       ๔4. นายจิตประวี ศิริศักดิ์วัฒนา ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภยั ระดับ บ๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๑๙) นิคมสหกรณทุงสง  
      จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       ๔5. นายสุมล หนูเพ็ง  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๑๗) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       ๔6. นายเฉลิม ธรฤทธิ์  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๐๘) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       ๔7. นายสมพงศ ออนแสง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๙๑)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 
       48. นายเกษม สุวรรณ  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๑ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๐๕)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา 
       49. นายดอแม อาแว  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๔๗) นิคมสหกรณบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2556 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี   3   พฤษภาคม พ.ศ.2556 

         (ลงนาม)  สมชาย  ชาญณรงคกุล 
                 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล) 
                   อธิบดีกรมสงเสรมิสหกรณ 

        


