
(สําเนา) 

ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ 
เรื่อง ใหลูกจางประจําพนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ 

------------------------------------------- 

  อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจางประจํา (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2537   
แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ.2519  จึงใหลูกจางประจําในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ 
ซ่ึงมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ พนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน  
51 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้  คือ 

                ๑. นายสมชาย โฉมวัฒนะชัย ตําแหนงชางไม ระดับ ช๔ (ตาํแหนงเลขท่ี ๑๕๑)           
กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 

                ๒. นายวิมาล นอยแยม  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๒)
      สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๑ 

3. นายสุกิติ มีเศรษฐี ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๑ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๐)
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ                

4. นายกะชอน นอยสําล ี ตําแหนงชางไม ระดับ ช๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๐๕) 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 18 จังหวัดสงขลา 
สาํนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

                ๕. นายสุทาน ภาชนะพรรณ ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๔๑๒) 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก 
สาํนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

๖. นายสนั่น สิงหคะนอง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๓๙)
สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี 

                ๗. นายสรรชัย พรหมตา  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๖๗) 
สาํนักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘. นางสาวเยาวภา ปนมณีย ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๕๖) 
สาํนักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                ๙. นายวินัย ตระกูลแสนศิร ิ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๖๕๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสระบุรี 

                ๑๐. นายจารุศักย โพนทอง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๘๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง 

                ๑๑. นายบุญธรรม ทรัพยอุดม ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  
(ตําแหนงเลขท่ี ๙๐๓)  สํานักงานสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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                ๑๒. นายบุญสง คงจันทร  ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ๒  
(ตําแหนงเลขท่ี ๗๖๖)  สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 

                ๑๓. นางบุษรา พุมไสว  ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๗๘๗) 
นิคมสหกรณทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุร ี

                ๑๔. นางศรีวิลัย สินลือนาม ตําแหนงพนักงานท่ัวไป ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๗๖๔) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุร ี

๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์ อางแกว ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๗๑)
สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

                ๑๖. นายเกิด เสืองาม  ตําแหนงพนักงานท่ัวไป ระดับ บ๒  (ตําแหนงเลขท่ี ๘๕๖) 
ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุร ี
สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุร ี

                ๑๗. นายวิรัช รัตนเจริญ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๗๐๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม 

๑๘. นายนพพร พรมสุริยวงศ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๘๗)
สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร 

๑๙. นายสมบูรณ รื่นฤทัย ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๙๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร 

                ๒๐. นายทินกฤต ศรีปราชญ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๖๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 

                ๒๑. นายนิเวช วิรุฬมาศ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๗๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธาน ี

                ๒๒. นายถาวร บุษราภรณ  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  
(ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๙๓)  สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 

                ๒๓. นางศรีชา เพชรศร ี  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๓  (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๖๔) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี่ 

๒๔. นายอําพร เพชรศร ี ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๖๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี่ 

๒๕. นายรอซาลี ซูละ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๐๙) 
สาํนักงานสหกรณจังหวัดยะลา 

                ๒๖. นายสมศักดิ์ แกววิเชียร ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๙๕๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี 

                ๒๗. นายสมศักดิ์ สินถาวร ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๙๐๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี 

                ๒๘. นางดลกมล วงศหงษ ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  
(ตําแหนงเลขท่ี ๙๑๕)  สาํนักงานสหกรณจังหวัดระยอง 

                ๒๙. นายประสาท โหยงโสภา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๖๔) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดบึงกาฬ 
 

/30. นางลักขณา... 



-3- 
 

                ๓๐. นางลักขณา คณาวัลย ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๓  (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๖๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย 

                ๓๑. นางชณิดา ติยะบุตร  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๔ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๕๓) 
สาํนักงานสหกรณจังหวัดนครพนม 

                ๓๒. นายทวี สกุลไทย  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑  
(ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๒๒)   
นิคมสหกรณดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร 

                ๓๓. นายแสวง ขามธาตุ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๙๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 

                ๓๔. นางสุดใจ แขงขัน  ตําแหนงพนักงานพิมพระดับ ส๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๔๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 

                ๓๕. นายบุญยัง สุขเจริญ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๖๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 

                ๓๖. นายชวลิตร ขีร ี  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
(ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๕๑)   
นิคมสหกรณแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

                ๓๗. นายอุทัย หงษผา  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒  
(ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๐๖)  สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

๓๘. นายดวน กอนแกว ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๔๗)
สํานักงานสหกรณจังหวัดนาน 

                ๓๙. นายมนตชัย นอมมณี ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๔๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

                ๔๐. นายสงกรานต ทอนชวย ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๓๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

                ๔๑. นายนิรันดร กํากอบ  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  
(ตําแหนงเลขท่ี๑๑๒๔)  สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก 

                ๔๒. นายสมาน ภูมิถาวร  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๔๘) 
นิคมสหกรณวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 

                ๔๓. นายพิฑูรย มีไพรพฤกษ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๔๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 

                ๔๔. นายสําราญ ครุธอาจ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑  
(ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๘๘) 
นิคมสหกรณพระรวง จังหวัดสุโขทัย 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
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                ๔๕. นางชาติยา จินตกะวงส ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๗๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 

                ๔๖. นายประยุทธ มีโส  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๐๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 

                ๔๗. นางศิริลักษณ จาดเรือง ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๘๔) 
นิคมสหกรณพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 

๔๘. นายดํารงค วงษสุวรรณ ตําแหนงพนักงานเครื่องกําเนิดไฟฟา ระดับ ช๑  
(ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๐๖) 
นิคมสหกรณนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 

                ๔๙. นายประหยัด ทองอยู ตําแหนงพนักงานเครื่องสูบน้ํา ระดับ ช๑  
(ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๐๕) 
นิคมสหกรณนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 

                ๕๐. นายสมพร หนอแดง  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๑๕) 
นิคมสหกรณคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 

                ๕๑. นายสุบิน นาคบุญ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
(ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๔๕) 
นิคมสหกรณทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธาน ี

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560 

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

 

 

 

 
ประสิทธ์ิ   คัด 
รักษิณา  ทาน      

    


