
 

(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.๒๕๕8 จํานวน 53 ราย  
ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ  

  1. นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสหกรณ) 
      ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน (ตําแหนงเลขท่ี 1521)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด  
                2. นายชูเกียรติ อุดมศิลป  นิติกร ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๖) 
      กองการเจาหนาท่ี 
                3. นายถกล ตติยไตรรงค  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๒๓) 
      สํานักบริหารเงินทุน ปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
      กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 
                4. นายวิรัช จันทรัตนาสกุล นายชางเทคนิค ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๗๕) 
      สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
      สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพ้ืนท่ีสหกรณ 
                5. นางฮาสนะ นิลพานิช  เจาพนักงานธุรการ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๓๕๕) 
      สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
      กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา 
                 6. นายอุดม นวลหนูปลอง นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๔๗๓) 
      สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
      กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 
      รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
 
 

/7. นางสุมาลี... 
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               7. นางสุมาลี พานทอง  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๔๙๑) 
      สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ ปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
      กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 
                8. นางกาญจนา รัตนสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการพิเศษ(ตําแหนงเลขท่ี ๒๓๗) 
      สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๑ 
                9. นางศศิพงษ พรหมประสิทธิ์ นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๙๔) 
      สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๒ 
                10. นายจิรัฎฐ โชตชิวง  นายชางเครื่องกล ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๗๓๙)  
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 7 จังหวัดขอนแกน 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
                11. นายธงชัยพร บุญดก  นายชางเครื่องกล ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๗๔๒) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 8 จังหวัดขอนแกน 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
                12. นายธวชัชัย จั่นเพ้ิง  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๘๑) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 
                13. นายฤทัย ศงสนันทน  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๗๗๖)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 
                ๑4. นายทวีศักดิ์ ยังใหผล  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ(ตําแหนงเลขท่ี ๙๑๒) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                 ๑5. นางณัฏฐนวียา พรรณพัฒน นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ(ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๑๓) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุรี 
                ๑6. นางนัยนา บินซอและ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๗๒๘) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร 
 

/17. นางสาวสงวน... 
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                ๑7. นางสาวสงวน เนียมทับทิม เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๒๑) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร 
                ๑8. นางสาวอุรภรณ สารสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๔๔) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครปฐม 
                ๑9. นายการุณ ชูสมภพ  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี๑๑๔๗) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครปฐม 
                20. นางประไพ สุวรรณรัตน นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
       ระดับชํานาญการ(ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๖๗) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี 
                21. นายสุวรรณ มีหกวงศ  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี 1297) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
                22. นางวันนา เจริญพันธศิริผล นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
      ระดับชํานาญการ(ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๘๗) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
                ๒3. นายสัญญา สองสวาง  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๐๘) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                ๒4. นายเฉลิมพล สายัณห เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๐๗) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี 
                ๒5. นางฐิติรัตน ศรีวิลัย  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๕๐) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี 
                26. นางพรรัตน ภาคบุปผา นักจัดการงานท่ัวไป ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๒๑) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี 
                27. นางอัมพร คําไทย  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๗๙)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
 

/28. นายฉลวย... 
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                28. นายฉลวย ชาญฤทธิเสน นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๒๓) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 
                29. นายสุพจน วัฒนไพรสานท นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๒๑) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 
                30. นางจุรีย ประเสริฐสกุล นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๒๙) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
                ๓1. นายอัฐทวี หมอศรีใจ  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๔๐) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 
                ๓2. นายนิธิวชัร ผิวจันทร  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๗๗)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพะเยา 
                33. นางพิศมร บุญนัดดา  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๙๘)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพะเยา 
                34. นายกําจร พิงคะสัน  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๑๐)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 
                35. นายสมยศ ราชบุตร  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๖๗)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนาน 
                36. นายสุธรรม กาศสกูล  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๒๕๓)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
                37. นางประนอม ชาญศึก เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๒๓๗๐)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 
  38. นางสมนา ชวงชัยชนะ นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ  (ตําแหนงเลขท่ี ๒๔๕๕) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร 
 

/39. นางจรุงศรี... 
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                39. นางจรุงศรี บุญนอย  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๖๑๗)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร 
                40. นายอกนิษฐ กลิ่นแกวณรงค นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๗๐๙)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี 
                41. นายจําเนียร ทุมไมล  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๗๘๑)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดบึงกาฬ 
                42. นายทรงพร กองอาสา นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๘๕๓)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย 
                43. นายวิฑูรย สิทธิเดช  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๙๖๖)   
      สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร 
                44. นายจรัส หนูแกว  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๑๔๙)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 
                45. นางจันทรา หนูทอง  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๑๙๖)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                46. นายธานี เครือณรงค  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับชํานาญงาน  (ตําแหนงเลขท่ี ๓๒๓๓)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                47. นางรัตนศร ลอยผา  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๗๓) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 
                48. นายวิเชียร รักชุม  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๘๓)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 
                49. นายพันธธนู ปสันตา  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๘๒๗)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 
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                50. นายบุญพาสน จิตเวช เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๗๒)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 
                51. นายแวดาโอะ แวดอเลาะ นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๔๗๘)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี 
                52. นายไพโรจน กาฬสุวรรณ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
      ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๔๗๕)  
                สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี   
                53. นายประสงค ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๕๐๐)  
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2558 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี  11  พฤษภาคม พ.ศ.2558        

         (ลงนาม)  โอภาส  กลั่นบุศย 
                 (นายโอภาส  กลั่นบุศย) 
               อธิบดีกรมสงเสรมิสหกรณ 

        

 

 

 

 
ประสิทธ์ิ   คัด 
รักษิณา  ทาน 

             


