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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.๒๕๕7 จํานวน 51 ราย  
ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ  
 
  1. นางสาวหทัยรัตน วัสและ นักวิชาการเงินและบัญช ีตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 119) 
       กองคลัง  
  2. นางภัทราสม รมเย็น   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 402) 
      สาํนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ  
  3. นายสมควร มณีพิทักษสันติ วิศวกรเครื่องกล ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 418) 
      สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ  
  4. นางอรวรรณ  คงเมือง   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 445) 
      สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
  5. นางสาวสิริรัตน จงเจริญพิศาล  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 465) 
      สาํนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
  6. นางสุวิมล ชอุมวรรณ   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 330) 
        สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  
  7. นายสมชิน วิจิตรสุข   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 358) 
       สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  
  8. นางนิตรีญา สนั่นเมือง พริ้งศุลกะ นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 498)   
      สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
  9. นางแสงทอง ปญญาแสงพานิชย  นักวิชาการสหกรณ ตาํแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 336)  
       สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
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  10. นายกรณัฐ พฤกษชัยกุล  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 695)  
      สาํนักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1  
  11. นางสาวนิตยา เอกอมร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 244)  
        สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1  
  12. นางสาวประทิน ปณิธิกุล  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 682) 
       ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 จังหวัดปทุมธานี 
      สาํนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  
  13. นางประไพศรี แจมขํา  เจาพนักงานธุรการ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 695)  
        ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 4 จังหวัดนครนายก 
      สาํนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
  14. นายวิสุทธิ์ แคนทอง   นายชางเครื่องกล ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 777) 
        ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก 
      สาํนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
  15. นายทวี อานอาชา   นายชางโยธา ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 806) 
       ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 15 จังหวัดเพชรบุรี 
      สาํนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
  16. นายประเวศ ศรีรักษา นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 1002) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุรี  
  17. นายชวัลวัฒน ตั้งมหชัยสกุล เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1113)  
      นิคมสหกรณบานไร จังหวัดสมุทรสาคร  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร  
  18. นางสาวกรรณิกา เกตุไทย นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1115)  
       นิคมสหกรณโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร  
  19. นางทิพวรรณ หองเพ็ชร เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1229)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี  
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  20. นางออนศรี ทรัพยเจริญ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1226)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี  
  21. นางสุวพิชญ เพ็งจาด  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 1238)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี  
  22. นางอุษา นนทรักษ  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1376) 
       สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
  23. นางสาววชิราภรณ พ่ึงสังข  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 1456)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี  
  24. นายสมชาย มีแสง   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 1474)  
       นิคมสหกรณชะแวะ จังหวัดระยอง  สํานักงาน 
      สหกรณจังหวัดระยอง 
  25. นายศักดิ์สิทธิ์ เจนในเมือง นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1465)  
       สํานักงานสหกรณจังหวัดระยอง  
  26. นายสุรพงษ งามทอง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1585)  
       นิคมสหกรณวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว  
      สาํนักงานสหกรณจังหวัดสระแกว  
  27. นายสมบัติ ไตรงาม  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1591)  
      สาํนักงานสหกรณจังหวัดสระแกว  
  28. นางรัชนี ยะนินทร   นักจัดการงานท่ัวไป ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1603)  
       สํานักงานสหกรณจังหวัดนครนายก  
  29. นายวิสูตร คีรีวรรณ   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 1673)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค  
  30. นางพิมพพรรณ สายอุนใจ  นักวิชาการสหกรณสหกรณ ตําแหนงประเภทวิขาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 794)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร  
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  31. นายสุขนิจ สมถวิล   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 1948)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม  
  32. นายชัยสิน เลิศราภิน  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2185)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดแพร  
  33. นายปราโมทย เลาสัตย  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชาํนาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2248)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ  
  34. นายสุวัฒน ชวาลารัตน  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2295)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา  
  35. นายเฉลิมสิน พูนเฉลียว  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 2411)  
       สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย  
  36. นางสาววัฒนี ศาสตรประสิทธิ์  นักวิชาการสหกรณ ตาํแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 2533)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี  
  37. นายวิชา โกวิน    นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2533)  
       สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี  
  38. หมอมหลวงพนิตานันท ชยางกูร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 2539)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 
  39. นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณพร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 2601)     
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 
  40. นายมนตรี สุวรรณชื่น   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2610)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร  
  41. นายพีรเดช ชินาภาษ   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 2965)  
       นิคมสหกรณดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร 
  42. นายสังคม เดือนเพ็ญศรี   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 2955)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร  
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  43. นายกุศล ศรีแกว   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 3293)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี่  
  44. นายธนกฤต ถนอมนามกฤตยา  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 3295)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี่ 
  45. นายสมทบ พรหมอินทร   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 3320)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา 
  46. นางดุษฎี ฉันทานุมัติอาภรณ  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 3327)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา 
  47. นายยงยุทธ จตุรลาวัลย   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 3340)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา 
  48. นายปราโมทย บุญมุสิโก   นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี 3377)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 
  49. นางนิตยา พริ้มพราย  เจาพนักงานธุรการ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 3458)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี  
  50. นายเจริญ แกวเพชร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี 3488)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี  
  51. นายสัมพันธ โพธิ์สีสด  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี 3522)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส  

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2557 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2557 

         (ลงนาม)  จุมพล  สงวนสิน 
                 (นายจุมพล  สงวนสิน) 
               อธิบดีกรมสงเสรมิสหกรณ 

        

 
ประสิทธ์ิ   คัด 
รักษิณา  ทาน 


