
(สําเนา) 

ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ 
เรื่อง ใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ 

------------------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔  

แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๑ จึงใหขาราชการ     
พลเรือนสามัญในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ พนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 จํานวน 78 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้ คือ 

1. นายสมร นวิาส สหกรณจังหวัด ผูอํานวยการเฉพาะดาน(วิชาการสหกรณ) 
ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน  
(ตําแหนงเลขท่ี22๐๔) สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดแมฮองสอน 

                2. นางสาวธัณยสิตา จรรยาประดิษฐ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  
(ตําแหนงเลขท่ี ๒๐) กลุมตรวจสอบภายใน 

                3. นายคณพัฒน หงษประธานพร  นิติกร  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๘) 
กองการเจาหนาท่ี 

                4. นางจรัสศรี อมราภิบาล  เจาพนักงานธุรการ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๘๘) 
กองการเจาหนาท่ี 

                5. นายปยะวัฒน สุวรรณมีมงคล  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๑๔) 
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 

                6. นางสาวพรทิพา ผองโชค  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๕๑) 
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 

                7. นางวันดี ไกรพานนท   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๐๑) 
กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา 

                8. นางดวงเดือน ทรงมวง   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๕๐๔) 
กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา 

                9. นางสาวเปรมจิตต เจนจิรวัฒน  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๓๖) 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๑ 
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                10. นางพรทิพย ศิลปวิไลรัตน  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๔๓) 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๑ 

                ๑1. นายเรืองชัย โชคชัยมงคล  นักวิชาการสหกรณ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๙๓) 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๒ 

                ๑2. นายชนวน เสือทวม   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๙๗) 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๒ 

                ๑3. นางอุไร ชวยขาว   เจาพนักงานธุรการ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๘๓๕) 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 20  
จังหวัดสุราษฎรธานี  สํานักพัฒนาและถายทอด 
เทคโนโลยีการสหกรณ 

                14. นายโอภาส สิทธิการทัย  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๘๖๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี 

                ๑5. นางนิธินันท สุทธจิตต  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๓๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี 

                16. นายธวัช หมอเหล็ก   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๗๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท 

17. นายธนู รัตนเลิศ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๖๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี 

                18. นายธนชัย นอยเทศ   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๑๔) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครนายก 

                19. นายอนุชา ฟกสุวรรณ  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๔๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครปฐม 

                ๒0. นายสมยศ คงสุขไทย  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๕๔) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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                21. นายโยธิน นิลยกานนท  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๕๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

                ๒2. นายสมบัติ ตันติสังวรากูร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๕๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

                23. นายณรงค การดําริห  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๑๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร 

                24. นางวภัทศณิกา อินทรชิต  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๑๕๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 

                25. นางปยนุช สาธรณ   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๒๑๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                26. นายบุญประสาท จินณรัตน  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๘๔) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง 

                27. นางจันทนา ท่ัวรอบ   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๙๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 

                28. นายพิพัฒน จิตณรงค  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๔๐๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 

                29. นางสมใจ พลรักษ   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๔๐๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 

                ๓0. นายมงคล โชติกวิน   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๓๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา 

                31. นางสุภาวดี พิสิฐเฉลิมพงศ  เจาพนักงานธุรการ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๑๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา 

                32. นางมาดี วรสูตร   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๔๖๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี 
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                33. นายกิตติ ชัยวนนท   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๓๔๒๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา 

                34. นายชัยวิทย บํารุง   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๙๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี 

                3๕. นางสุวรรณา ทวีกลาง  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๓๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี 

                3๖. นายไพฑูรย ทองนอย  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๔๖๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดระยอง 

                3๗. นางพรวริณท ฟกทอง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๔๗๔) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด             

                38. นางสาวปยากร กองไกรกลาง  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๖๙๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดบึงกาฬ 

                39. นายมงคล สุโนภักดิ์   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๗๘๒) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดบึงกาฬ             

                40. นายเรืองเดช คํามูล   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๘๖๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย 

                41. นายบุญชนะ สุทธิอาจ  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๗๑๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

                42. นายวีรุตม สัมมานุช   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๗๒๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

                43. นายเชาวลิต ดวงจันทร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๘๑๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม 

                44. นางพิมพใจ อบสิน   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๓๐๔๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด 
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                45. นางอุบล คงม่ัน   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๖๔๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน             

                46. นางจินตนา กล่ําสกุล  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๖๖๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 

                47. นายสาคร เมืองมนตรี  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๙๙๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ 

                48. นางสาวสังวร สมศรี   นักจัดการงานท่ัวไป  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๔๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ            

                49. นายสุทธิชัย สมโสภา  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๕๓๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี         

                50. นายจาตุรนต แสงทองสุข  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๕๔๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 

51. นางภัทรานิษฐ วุฒิชัยเศรษฐ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๕๔๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 

                52. นายวิชัย คงคานอย   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๔๔๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร 

                53. นายภัทรชัย สุขแสวง  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๔๕๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร 

                54. นางบุญศรี พิทยาภักดี  นักจัดการงานท่ัวไป  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๒๖๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 

                55. นางศิริวรรณ ศรีนุต   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๔๐๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

                56. นายปพน มณฑาทอง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๓๕๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 

/57. นางสาวเบญจวรรณ... 
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                57. นางสาวเบญจวรรณ บุญไรทับทิม เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๓๕๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 

                58. นายชูวิทย เนติภูมิวุฒิไกร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๒๓๖๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 

                59. นายจํารูญวิทย จันนรานนท  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๒๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

                60. นายสงา กาญจนประโชติ  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๕๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

                61. นายพร ยิ้มยอง   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๕๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 

                62. นางดวงตา ศรีชัยตัน   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๕๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 

                63. นางสุกัลญา สุภาภา   นักจัดการงานท่ัวไป  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๐๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน 

                64. นายไพศาล พรินทรากูล  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๑๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน 

                65. นางดวงพร ทองลิ้ม   เจาพนักงานธุรการ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๑๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน 

                66. นายวีนัส วงศขัติย   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๑๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

                67. นายเอนก อุปนันท   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๒๐) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

                68. นางลาวัณย วรรณสาร  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๒๗) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

/69. นายประเสริฐ... 
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                69. นายประเสริฐ พันธุอุดมศักดิ์  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๙๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดแพร 

                70. นายเอกไท สุวรรณหิตาทร  นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๒๓) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 

                71. นายสาโรช กุลหอม   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๓๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 

                72. นายวัชรพงษ คลังเพชร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๔๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 

                73. นายธานี พรมอยู   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๙๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 

                74. นายชยพล พวงพันธ   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๙๘) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 

                75. นางนิตยา มัจฉากล่ํา   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๙๐๕) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 

                76. นางณัฐวัลลี มณีรัตน   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๑๖) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 

                77. นายณรงค บัวทอง   นักวิชาการสหกรณ  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ (ตําแหนงเลขท่ี ๑๘๕๙) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร 

                78. นายทวีศักดิ์ กระแสสินธุ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส (ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๔๑) 
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2561 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี  19  เมษายน พ.ศ.2561        

                   (ลงนาม)  พิเชษฐ  วิริยะพาหะ 
                 (นายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ) 
                 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

ประสิทธ์ิ   คัด  
รักษิณา  ทาน 


