
(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.2558 จํานวน 58 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ 
 
                ๑. นางสาวมัทนา เปรมปราโมทย ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๔ (ตําแหนงเลขท่ี๑) 
      สํานักงานเลขานุการกรม 
                ๒. นายไชยวุฒิ วัลลิกุล  ตําแหนงชางซอมบํารุง ระดับ ช๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๓๙) 
      กองคลัง 
                3. นางสุขอราม บัวโอภาส ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๖) 
      สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
      กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา 
                4. นายทองศรี เกตุจง  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๘๕) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 10 จังหวัดลําปาง 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
               ๕. นายศักดา กาตาสาย  พนักงานธุรการ ระดับ ส๒  (ตําแหนงเลขท่ี ๓๙๗) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 10 จังหวัดลําปาง 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
                ๖. นายสมชาย มารศรี  ชางไม ระดับ ช๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๔๔๐) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 14 จังหวัดชัยนาท 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
                7. นายวินัย สีนวล  พนักงานเครื่องสูบน้ํา ระดับ ช๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๔๙๒) 
      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 15 จังหวัดเพชรบุรี 
      สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
                8. นายพรชัย อินทรศักดิ์  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี๒๑๕) สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 
                9. นายสมศักดิ์ เย็นอยู  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๖๒) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 
                10. นายแถม เมืองศิริ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๙๔) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสิงหบุรี 
                ๑1. นายชาญ วิมานทอง  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๔๕๔) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท 
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                ๑2. นายเล็ก เผือกเงิน  ตําแหนงนายทายเรือ ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๖๙๔) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร 
                ๑3. นายธีระศักดิ์ มีเงิน  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๗๑๓) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม 
                ๑๔. นายประเสริฐ อุปวัน  ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภยั ระดับ บ๒  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๗๖๙) สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 
                ๑5. นายชลอ ปนเปยม  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๗๗2) สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 
                ๑6. นายสายัญ ทองคมขํา ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๗๗๔) สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 
                ๑7. นายสนั่น ทองอําพันธุ ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๒๔) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
                ๑8. นายสําราญ สมนึก  ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ๒  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๘๓๗) สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
                ๑๙. นายสําราญ ทิพนาค  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๙๑๖) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดระยอง 
                ๒๐. นายสมศักดิ์ รื่นรวย  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๙๗๕) สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี 
                ๒๑. นายเพ็ญ พงษจีน  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๙๖๙) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี 
                ๒๒. นายวีระ โพธิ์ชาคม  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๐๙) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 
                ๒๓. นายมนู แสวงนิล  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๒๘) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครนายก 
                ๒๔. นายพเยาว บุญเนตร  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๕๒) สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี 
                ๒๕. นายสมพงษ อุมโพธิ์  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๗๑) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค 
                ๒๖. นายประสิทธิ์ บุญมี  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๙๐) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 
                ๒๗. นายสมร หอมสุด  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๑๒) สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 
                ๒๘. นายอาวุธ ตาลมูล  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๗๗) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 
                ๒๙. นายเสาแกว พืชเขียว  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๓๕) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก 
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                ๓๐. นางอรุณ กูลหกูล  ตําแหนงพนักงานท่ัวไป ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๖๕) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
                ๓๑. นายตวน อันดับ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๓๔) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 
                ๓๒. นายคํานึง สุเทนะ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี๑๓๒๐) สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
                ๓๓. นายบุญศรี บุญเกิด  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๙๓) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
                ๓๔. นายอนันต แสงทอง  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๒๑) สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
                ๓๕. นายสมทบ จันทรสงคราม ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๓๖)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 
                ๓๖. นายประกิจ สุทธิไส  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๕๒) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนาน 
                ๓๗. นายโกศัย มนัสศิลานนท ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๕๙) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดแพร 
                ๓๘. นายเสนห บุญชางเผือก ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๖๔) สํานักงานสหกรณจังหวัดแมฮองสอน 
                39. นายประพันธ ชาวอางทอง ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๓๙) สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
                ๔0. นายวิทยา มีอุบล  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๗๗) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
                41. นายธนิต วชิชุโรจน  ตําแหนงชางไฟฟา ระดับ ช๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๐๖) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
                ๔๒. นายอํานาจ จันทรวริุฬห ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๒๙๗) สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 
                ๔๓. นายสุพรม ประจวบแทน ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภยั ระดับ บ๒  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๗๒) สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 
                ๔๔. นายติ๋ม จีนมะโน  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๗๕) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 
                ๔๕. นายบรรจง มณีภาค  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๔๕) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 
                ๔6. นายเคง พิมพโพธิ์  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๖๒) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 
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                ๔7. นายหนูสิน โพธารินทร ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๖๙) สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 
                ๔๘. นายเอนก มีจินดา  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๗๖) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร 
                 49. นายอุทัย หาวิชิต  ตําแหนงพนักงานขับรถยนตระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๔๔) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
                ๕0. นายแสวง ศรรีกัษ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๕๓) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
                ๕1. นายอิสระ คําสิงห  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๕๘) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
               ๕2. นายชํานาญ นาคโมรา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๘๘) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
                ๕3. นายประจวบ ทาทะสุทธิ์ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๘๙) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
                54. นายจรัส หาหอม  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๙๘)
      สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
                55. นายฟนฟู แผนทอง  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๐๘) สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 
                ๕๖. นายนิพนธ สรรพโส  ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส๒  (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๒๘) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี 
                ๕๗. นายวีระชาติ ไชยกําบัง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒  
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๕๐) สํานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ 
                ๕๘. นายสมนึก สมพรหม  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๓๒) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2558 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี  11  พฤษภาคม พ.ศ.2558        

         (ลงนาม)  โอภาส  กลั่นบุศย 
                 (นายโอภาส  กลั่นบุศย) 
               อธิบดกีรมสงเสรมิสหกรณ 

 

        

 
ประสิทธ์ิ   คัด 
รักษิณา  ทาน 

 


