
 

(สําเนา) 

ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ 
เรื่อง ใหลูกจางประจําพนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ 

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

  อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 57(2) 
และขอ 6 ขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ.2519 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2537 จึงใหลูกจางประจําในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ พนจากราชการเพราะ 
ครบเกษียณอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 46 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ 

                ๑. นายจิรวัฒน หม่ืนไกรทอง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๖) 
      กองคลัง 
                ๒. นายเดชา กลีบเมฆ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๖๑) 
      กองคลัง 
                3. นายโกวิท ปลีจั่น  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๔ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๐) 

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 
                4. นางเบญจวรรณ พวงประพันธ ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  

(ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๒) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 
                ๕. นายรําพึง หวงเย็น  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป  ระดับ บ๒  

(ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๒) กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

                ๖. นางสาวรัตนาภรณ เจริญฤทธิ์ ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๔) 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๗. นายชูศักดิ์ เพ่ิมพูน  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑ 
     (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๒) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 

      จังหวัดปทุมธานี สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
การสหกรณ 

8. นายเจริญ ทวีรัตน  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  
(ตําแหนงเลขท่ี ๒๕๓) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 

      จังหวัดปทุมธานี  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
การสหกรณ 

                9. นายสมสวน กอคูณกลาง ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
(ตําแหนงเลขท่ี ๓๐๓) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 6 

      จังหวัดนครราชสีมา  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
การสหกรณ 
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๑0. นายสุวิทย ทุมมานอก ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๖) 

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 7 จังหวัดขอนแกน   
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

                11. นายวสุรัตน พรมณรงค ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑  
(ตําแหนงเลขท่ี ๔๐๔) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 12 
จังหวัดพิษณุโลก  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
การสหกรณ 

                ๑2. นายไพศาล สินประเสริฐ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๔๓๗)  
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 14 จังหวัดชัยนาท   
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

                13. นายธนภัทร พวงพลับ ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๔๘๑) 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 15 จังหวัดเพชรบุรี  
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

                ๑๔. นายบุญมา จันหอม  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๖๓๔) 
      สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุรี             

๑๕. นางนงลักษณ ศีลทรงธรรม ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๙๗)
สํานักงานสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา            

                ๑๖. นายกัมปนาท แสงคํา  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๙๖๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี  

                ๑๗. นายสุพจน เตชะชนะชัย ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๙๗๘) สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี  
                ๑๘. นายทวี อาศัยนา  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  

(ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๐๘) สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 
๑๙. นายรอมาดอล ซอเฮง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๑ (ตําแหนงเลขท่ี ๗๘๘)

สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 
                ๒๐. นายสมบัติ รมโพธิ์ช ี  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๘๐๖) สํานักงานสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี 
                ๒๑. นางสาวจําเนียร กันวงศ ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๑ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๓๔) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
๒๒. นางลดา สุขประเสริฐ ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๓๐)

สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
๒๓. นางพธู อินทรักษ ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๖๘) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 
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                ๒๔. นายสุธรรม จันทรนาค ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๐๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                ๒๕. นายกิจ สุขสบาย  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๕๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส 

                ๒๖. นายประเสริฐ ยี่สอง  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๑ (ตําแหนงเลขท่ี ๙๖๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 

                ๒๗. นายศิริ ชิณวงษ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๗๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย 

                ๒๘. นายเจริญ สุทธิธรรม  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๑๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม 

                ๒๙. นายนิยม บุระเนตร  ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ๒  
(ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๙๘) สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร 

                ๓๐. นายถนอง สุดสังข  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๓๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ 

                ๓๑. นางสาววาน เก้ียวกลาง ตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๒๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 

                ๓๒. นายวีรยุทธ ชดพรมราช ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๓๐๕) สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 
                ๓๓. นายพิศิษย การรัมย  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๘๘) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 
                ๓๔. นางสีนวน สุริเทศ  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๐๔) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 
                ๓๕. นายมานะ สุขบัวใหญ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๕๓) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 
                ๓๖. นายชูศักดิ์ บัวบาน  ตําแหนงชางซอมบํารุง ระดับ ช๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๙๐) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 
                ๓๗. นายพิชญะ คงแจง  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๗๓) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 
                ๓๘. นายยุทธ แกวกําเนิด  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๓๒) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 
                ๓๙. นางนิภาภรณ อยูทิม  ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส๓ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๓๐) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 
                ๔๐. นายศักดิ์ดา ทรัพยสมาน ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๒๙) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 
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                ๔๑. นายชูวงศ กัลปนาท  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๕๗) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
                ๔๒. นายวิเชียร แสนสุข  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๐๕) สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
                ๔๓. นายชุติเดช ออนอยู  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๙๖) 

สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
                ๔๔. นางวารี สังขบัวแกว  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๘๖)   

สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
                ๔๕. นายประกอบ บุญราช ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑ 
      (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๐๙) สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 

๔๖. นายกสิน เกตุเทียน ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๖๑)
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2561 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี  19  เมษายน พ.ศ.2561 

                   (ลงนาม)  พิเชษฐ  วิริยะพาหะ 
                 (นายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ) 
                 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

        

 

 

 

 

 
ประสิทธ์ิ   คัด 
รักษิณา  ทาน 

        


