
(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.๒๕60 จํานวน 78 ราย  
ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ 

1. นายอับดุลรอนิง มาหะมุ นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๕๕๖) 

 กรมสงเสริมสหกรณ 
                2. นางอุบล ศรีสะอาด  เจาพนักงานธุรการ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๓๐) 
สํานักงานเลขานุการกรม 

                3. นางกานตพิชชา รัตนกาฬ นักวิชาการเงินและบัญชี ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๕) 
กองคลัง 

                4. นางสาวเสาวนีย ชูจันทร นักวิเทศสัมพันธ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๔) 
กองแผนงาน 

                5. นางพิศวาท ถึงแสง  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๓๐) 
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 

                6. นางนุช ม่ันนาค  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๔๒๙) 
กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 

                7. นายสุพรรณ คําชมภู  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๒๕) 
กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 

                8. นางคํานวน เชาวนศิริ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๒๔๗) 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๑ 
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                9. นางพรพรรณ ภักดิ์ใจดี  นักจัดการงานท่ัวไป ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๕๔)  
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

                ๑0. นายทรงชัย แจงยุบล  นักทรัพยากรบุคคล ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๖๑๓) 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

                ๑1. นายเสนีย ผองสวัสดิ ์ นายชางโยธา ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๗๓๓)  
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 8 จังหวัดขอนแกน  
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  

                ๑2. นายกฤษฎา วาสิงห  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๖๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี 

                ๑3. นายสุชาติ คลอยใหญ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๘๗๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี 

                ๑4. นายบรรจบ สงฤทธิ ์  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๗๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 

                ๑5. นายวินัย หงษบิน  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๘๙๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 

                16. นายสุมล ประสงคสุข  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๗๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 

                17. นางเพลินตา ชินประหัษฐ นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๙๑๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                18. นางสุรีย จิรเจิดนภา  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๔๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสระบุรี 

                19. นางสุดารัตน พรหมอนันต นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๖๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสระบุรี 
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                ๒0. นางภัทริน ชื่นอารมณ นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๗๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท 

                ๒1. นางดวงธิดา เสง่ียมจิตร นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๙๙๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุรี 

                ๒2. นางสําเนียง ปรางขํา  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๑๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุรี 

                ๒3. นายนรศิทร ตรัสยอดสกุล นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ  (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๒๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุรี 

                ๒4. นางอุไรวรรณ อินทรโชติ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๙๗๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสิงหบรุ ี

                25. นางเรณู หาบุบผา  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๙๘๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสิงหบุรี 

                26. นางสาวอรทิน ศรีสวาท นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๙๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 

                27. นายประเสริฐ กัลยาวุฒพิงศ นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๕๔) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครปฐม 

                28. นายภัทรดิฐ ขันธเสมา นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๕๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครปฐม 

                29. นายมาโนช สมงาม  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๖๑) 
นิคมสหกรณหวยขม้ิน จังหวัดสุพรรณบุรี 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี 

                ๓0. นายเฉลิมพล สหชาติมานพ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๓๐๗๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร 
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                ๓1. นายมานะ สุบรรณ  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๑๓๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 

                32. นางโสภา ปยจันทร  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๒๑๘)  
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                ๓3. นายทรงชัย เมนะสูตร นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๒๐๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                34. นายบุญฤทธิ์ สุขสงวน นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๒๑๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                35. นายสาโรช ถาวรรัตน  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๘๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 

                36. นายไพรมณ ยงญาติ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๑๑๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดระนอง 

                37. นางสาวสมจิตต เชาฉอง นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ  (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๐๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต 

                38. นางอุดมรัตน กองขาวเรียบ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๑๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต 

                39. นายสุชน ชนะคุม  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๒๘๖) 
นิคมสหกรณคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี่ 

                ๔0. นางสาวธัญญรัตน จิระกาล นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๓๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา 

                ๔1. นายนรนิทรธรณ ศรีมุกข นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๓๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา 

                 42. นายมะรอเซะ ยะยอ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๕๑๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส 
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               43. นายประสิทธิ์ เฮงดี  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๕๑๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส 

                44. นายอาแว และราซอ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๕๒๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส 

                45. นายวีรศักดิ์ หะยีหมัด นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๔๙๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส 

                46. นางอุษณีษ ถึงนาค  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๓๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุร ี

                47. นายชัยวัฒน ชูเวทย  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๘๕๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย 

                48. นายธัชกร ยมะคุปต  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๘๓๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย 

                49. นายนิรันดร กิมยงค  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๘๔๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย 

                50. นางวงเดือน ฤาชา  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๗๒๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

                51. นายเอนก พุมฉัตร  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ  (ตําแหนงเลขท่ี ๒๗๔๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 

                52. นางสุวรรณ สุขเกษม  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๘๘๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร 

                53. นายสฤษดิ์ สุระเสียง  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๘๙๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร 

                54. นายวิไล ประชารักษ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๐๓๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด 
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                55. นายทัตเทพ แกวนึก  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๗๒๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด 

                56. นายสมาน พิริยชูสิทธ ิ เจาพนักงานธุรการ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน  (ตําแหนงเลขท่ี ๓๐๒๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด 

                57. นายประดิษฐ เท่ียงธรรม นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๖๕๑) 
นิคมสหกรณดงมูล จังหวัดขอนแกน 
สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 

                58. นายธนดล พิมวัง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๖๕๒) 
นิคมสหกรณดงมูล จังหวัดขอนแกน 
สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 

                59. นางสมบัติ อาจมนตรี  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๖๖๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 

                60. นายเสถียร เคนชมภ ู  นายชางโยธา ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๒๗๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 

                61. นายกําพลศักดิ์ มูลอํามาตย นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๖๕๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 

                62. นายบัญชา ปญญาประชุม นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๙๑๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดมหาสารคาม 

                63. นายวินัย เปยโคกสูง  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๕๘๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 

                64. นางนารี พงษอนันต  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๕๒๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 

                65. นางศิริพร พันธุวรรณ  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๕๕๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 
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                66. นายไตรสรวิชญ ศิริรัตนมานะวงศ  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๒๙๗) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 

                67. นายอํานาจ จอดนอก เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๔๑๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

                68. นายสมชาย ปนสวสัดิ์ นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๖๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

                69. นางสุมาลี ดอกผึ้ง  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๔๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 

                70. นายประเสริฐ สวางวงศ นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๕๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 

                71. นายมานพ พยัคฆศักดิ์ นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๐๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

                72. นายอุดร คําแกว  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๒๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

                73. นางสุภีร อริยะ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๒๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

                74. นางสาวิตรี เสือประสงค นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๒๔) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

                75. นายสมเกียรติ ชวงโชต ิ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๗๕) 
นิคมสหกรณหนองบัว จังหวัดสุโขทัย 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 

                76. นายคมกริบ โฉมจันทร เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๘๕) 
นิคมสหกรณนครเดิฐ จังหวัดสุโขทัย 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
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                77. นายอดุลวิทย พิทูรวรวิทย นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๙๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 

                78. นายจําลอง ขวัญรอด  นักวชิาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๕๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี  18  เมษายน พ.ศ.2560        
                             (ลงนาม)  วิณะโรจน  ทรัพยสงสุข 
                  (นายวิณะโรจน  ทรัพยสงสุข) 
                    อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ     

 

 

 

 

 

 

 

 
ประสิทธ์ิ   คัด 
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