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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.2557 จํานวน 55 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ 
 
       ๑. นางจีรพัฒน จันทรเจริญ ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส4  (ตําแหนงเลขท่ี 2) 
      สํานักงานเลขานุการกรม   
       ๒. นางรัชนี พรธนาวงศ  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๔  (ตําแหนงเลขท่ี 12) 
      กองการเจาหนาท่ี   
       3. นายสมยศ ศรีสมาน  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๔  (ตําแหนงเลขท่ี 109) 
      กองแผนงาน   
       4. นายเกษม รอดปาน  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๔  (ตําแหนงเลขท่ี 148) 
      สํานักบริหารเงินทุน   
       5. นางมยุรีย เจนในเมือง  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส3  (ตําแหนงเลขท่ี 257) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 จังหวัดปทุมธานี 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
  6. นายประยุทธ สุภาสืบ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี 204) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 3 จังหวัดชลบุร ี
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
       7. นายศุภชัย สาระใต  ตําแหนงชางไม ระดับ ช4 (ตําแหนงเลขท่ี 413) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 11 จังหวัดพิษณุโลก 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
     8. นายเทอดศักดิ์ พิชยภิญโญ ตําแหนงชางซอมบํารุง ระดับ ช3 (ตําแหนงเลขท่ี 438)  
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 14 จังหวัดชัยนาท  
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
       9. นางสุดสมัย เกิดปาน  ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ2 (ตําแหนงเลขท่ี 476)  
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 16 จังหวัดเพชรบุรี  
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
       10. นายธนาวุฒิ ปานมี  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 507) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 17 จังหวัดสงขลา  
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
 

/11. นายฐิติ... 
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       ๑1. นายฐิติ เขมนเขตกิจ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  
      (ตําแหนงเลขท่ี 219) สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี  
       ๑2. นางหนูนิช เพ็ชรแท  ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ2 (ตําแหนงเลขท่ี 650)  
      นิคมสหกรณชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุรี 
       ๑3. นางสาวอารมย บริบูรณ ตําแหนงพนักงานท่ัวไป ระดับ บ1 (ตําแหนงเลขท่ี 699)  
      นิคมสหกรณโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร 
       ๑4. นายอุดม ทองแท  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี 752) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี  
       ๑5. นายจํารัส อนันตทรัพย ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  
      (ตําแหนงเลขท่ี 778) สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 
       ๑6. นายบุญรอด ลีพรอม  ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2  
      (ตําแหนงเลขท่ี 789) นิคมสหกรณทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี  
       ๑7. นายชาตรี สุนทรมณี  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 849) 
      ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุร ี
       ๑8. นายสมชาย เปาเปยมทรัพย ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ตําแหนงเลขท่ี 898) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา 
       ๑9. นายบุญเลิศ อรัญ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี 980) สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุร ี
       20. นายบรรพต เพียโคตร ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี 981) สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี 
       ๒๑. นายสุชาติ อํานวย  ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ2 (ตําแหนงเลขท่ี 1085)    
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 
       ๒๒. นายสมควร อบพล  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1  
      (ตําแหนงเลขท่ี 1108) นิคมสหกรณคลองสวนหมาก 
      จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 
       ๒๓. นายชัชวาลย ลองนิล  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  
      (ตําแหนงเลขท่ี 1110) นิคมสหกรณคลองสวนหมาก 
      จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 
       ๒๔. นายวันชัย คันธน ู  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี 1142) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
       ๒5. นายสมเดช หล่ําพระธาตุ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี 1149) นิคมสหกรณหนองบัว 
          จังหวัดสุโขทัย สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 

 
/26. นายณรงค... 
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       ๒6. นายณรงค มาประกอบ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 1155)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
       ๒๗. นายชะออน ผิวหลง  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี 1201) นิคมสหกรณศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
       ๒๘. นายประวัติ ทรวงประเสริฐ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  
      (ตําแหนงเลขท่ี 1208) นิคมสหกรณหนองบัว จังหวัดสุโขทัย 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
       ๒๙. นายบุญสง ศรีสกุล  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2  
      (ตําแหนงเลขท่ี1222) นิคมสหกรณคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
       ๓๐. นายสนั่น กูลหกูล  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี 1169) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 
       ๓1. นายอาทร อินทวงศ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี 1281) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
       ๓2. นายสําราญ บุญมี  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี 1352) นิคมสหกรณแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
       ๓3. นายนิทัศน คงสมัย  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 1369)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน 
  ๓4. นายบุญธรรม วงศใจมา ตําแหนงชางซอมบํารุง ระดับ ช3 (ตําแหนงเลขท่ี 388)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 
       ๓5. นายณรงคเดช ภูกํ่า  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 ตําแหนงเลขท่ี 1374) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 
       ๓๖. นายมงคล ไชยชมภู  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 1435)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 
       ๓๗. นายบุญลวน ถาพรม  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส3 (ตําแหนงเลขท่ี 1450)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนาน 
       ๓๘. นายสุเนตร โรมบรรณ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี 1559)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 
       ๓๙. นายไสว เข็มแปนพะเนา ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ2  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕89) สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 
       ๔๐. นางสาวปุนณภา เพ่ิมพูน ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส3 (ตําแหนงเลขท่ี 1609)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร 
 
 

/41. นายสายทอง... 
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       ๔๑. นายสายทอง สารกอง ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ2  
      (ตําแหนงเลขท่ี 1660) สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 
       ๔๒. นายบุญมี แขงขัน  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  
      (ตําแหนงเลขท่ี 1672) สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 
           ๔3. นายสามารถ สุธรรม  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส3 (ตําแหนงเลขท่ี 1694)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
   ๔4. นายสมาน สังรวมใจ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 1715)
      นิคมสหกรณดงมูล จังหวัดขอนแกน  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
       ๔5. นายพงษศักดิ์ แกวมุงคุณ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี 1718)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
       ๔๖. นายโคจร สมนึก  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 1720)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี 
       ๔๗. นายมานิตย ก่ีเกียง  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ2  
      (ตําแหนงเลขท่ี 1775) สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย 
       ๔๘. นายสุธิต วิเศษขลา  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ตําแหนงเลขท่ี 1864) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ 
       ๔๙. นายองอาจ ชมเชย  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี 1878)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด 
       ๕๐. นายสุรพล นาวาทอง  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 1956)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 
       ๕๑. นายไพโรจน ไมตรีจิตต ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ1  
      (ตําแหนงเลขท่ี 1959) สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 
       ๕2. นายเนาวนิตย นกเพชรทอง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 1971)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 
       ๕3. นายวินัย หวานดี  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 2033)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี่ 
       ๕4. นายประวิทย โยธายุทธ ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส1 (ตําแหนงเลขท่ี 2068) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต 
       ๕5. นายวิชิต สารพร  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 (ตําแหนงเลขท่ี 2122)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2557 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2557 

         (ลงนาม)  จุมพล  สงวนสิน 
                 (นายจุมพล  สงวนสิน) 
               อธิบดีกรมสงเสรมิสหกรณ    

ประสิทธ์ิ   คัด 
รักษิณา  ทาน    


