
 
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพน้จากราชการเพราะครบเกษียณอายุ 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 จึงให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 57 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1. นางสาธินี สุขอัตตะ   นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

     (ต าแหน่งเลขที่ 17) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. นางปราณี โพธิแจ่ม   เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
     ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 22) 
     กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3. นางสุวัฒนา ทรัพย์ทวีวุฒิ  นักจัดการงานทัว่ไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 552) 
     กองการเจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวธนวรรณ โชคเศรษฐกิจ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  
(ต าแหน่งเลขที่ 144) กองคลัง 

5. นางสาวส ารวย สาขจร   เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
     ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 167) 
     กองแผนงาน 
6. นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์  นักวิชาการสหกรณ ์ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 461) 
     กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
7. นายเฉลิมชัย เจริญนาคเพ่ิมพูน  นักวิชาการสหกรณ ์ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 348) 
     กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
8. นายสุทิน จันทร์เอี่ยม   เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
     ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 219) 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. นายอภิชาญ เกิดพิบูลย์  นักจัดการงานทัว่ไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 227)  
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
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10. นางวิไลวรรณ เกิดพิทักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์ 
     ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  

(ต าแหน่งเลขที่ 249)  
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

11. นายสุนทร ตั้งชูทวีทรัพย์  นายช่างโยธา ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขที่ 838)  
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์

12. นางรัตนาวรรณ พงษ์ทองเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 711)  
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์

13. นางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 881) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
14. นายจรัส สดศร ี   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 886) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
15. นายคมกฤช พันทวี   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 1047) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
16. นางจุไรลักษณ์ วราสิทธิ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์ 
     ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  

(ต าแหน่งเลขที่ 987)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

17. นางเกิดศิริ รอตเกษม   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 955) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
18. นายชนสิทธิ์ ธนะดิษฐวรางกูร  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1579) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
19. นายมาลุต ริตจันทร์   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 1258) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
20. นายประยูร กังวล   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 1347) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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21. นายฉัตรชัย สิงห์สุทธิ์   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1355) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
22. นายมานพ พุฒดี   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1127) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
23. นายประวิทย์ วิเชียรโชติ  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3141) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
24. นางสุพรรณี ใจห้าว   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 3196) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
25. นางลูกจันทร์ บุนนาค  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3217) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
26. นายสุพร เขียวสิน   เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
     ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 3187) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
27. นายศักดิ์ชัย สังข์แก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3382) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
28. นางณชิารัศมิ ์กล้าณรงคร์ุจ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
(ต าแหน่งเลขที่ 3330) 

     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
29. นายสุชาติ เกื้อบุญ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
(ต าแหน่งเลขที่ 3348) 

     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
30. นายสะมาแอ นามัย   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 3476) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 
31. นายอาหะมะ ดารีจี   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3478) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 
 
 

/32. นายเซาะฮารียา... 
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32. นายเซาะฮารียา แลแฮ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
(ต าแหน่งเลขที่ 3475) 

     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 
33. นายอับดุลรอหิม สะแต  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 3432) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา (รับ ก.พ.7 แล้ว) 
34. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1508) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
35. นางภัทรพร ศักรประธาน  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1441) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
36. นายประวัติ หวานนอก  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
(ต าแหน่งเลขที่ 2761) 

     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
37. นางเพ็กน้อย นพเคราะห์  นักจัดการงานทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2948) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
38. นางวรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 3025) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
39. นายบัญชา ตาส าโรง   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3036) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
40. นายประสพ เชื่อมสุข   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดบัช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 745) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
41. นายพรวน แทนชิน   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2930) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
42. นางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2928) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 

/43. นายเกียรติยศ… 
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43. นายเกียรติยศ ดวงพิทักษ ์  นักวิชาการสหกรณ ์ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2929) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
44. นายสานิต ค าแสนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 2985) 
     ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดกาฬสินธุ์ 
45. นายเรืองเดช ดวงชาค า  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2999) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
46. นางเยาวดี บุญก าเนิด  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
(ต าแหน่งเลขที่ 2621) 

     ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดยโสธร 
47. นายทวีศักดิ์ แสงประจักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
(ต าแหน่งเลขที่ 2353) 

     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
48. นายรายวัน พิกุล   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1955) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
49. นายสมพงษ์ สุวรรณศรี  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1948) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
50. นายอ านวย ทับเลื่อน   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1939) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
51. นางดุษณีย์ภรณ์ บุญพุ่มพวง  นักวิชาการสหกรณ ์ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 2109) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
52. นายฐณพงศ์ อินทรแสน  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2132) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
53. นายพิชิต เอ่ียมละออ   นักจดัการงานทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2102) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
 
 
 

/54. นายอนุศกัดิ.์.. 
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54. นายอนุศกัดิ์ ศิริรัตน์   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
(ต าแหน่งเลขที่ 1753) 

     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 
55. นายนัฐพร รอดแป้น   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 1887) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
56. นางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 1890) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
57. นายศรีสุเทพ ตั้งจิตต์ธรรม  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดบัช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1717) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ประกาศ ณ วันที่  10  เมษายน พ.ศ. 2562 

       (ลงนาม)   พิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 
       (นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ) 
       อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

มิตราภา  คัด/ทาน 
 
 
 

 
 


