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ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจ าพ้นจากงานเพราะครบเกษียณอายุ 
------------------------------------------- 

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 ข้อ 6 และข้อ 7 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 จึงให้ลูกจ้างประจ าในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ ์
ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ้นจากงานเพราะครบเกษียณอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 54 ราย 
ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1. นางสุกญัญา รัตนเพ็ญ  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๓ (ต าแหน่งเลขที่ 90) 
    ส านักงานเลขานุการกรม 
2. นางมลิวรรณ จันทร์พฤกษา พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ต าแหน่งเลขที่ 19) 
    กองการเจ้าหน้าที ่
3. นางสาวอ านวย สุวพิศ  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ต าแหน่งเลขที่ 17) 
    กองการเจ้าหน้าที ่
4. นายสนิท ทัศนา  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 44) กองคลัง 
5. นายแซ่ อินทร์นางรอง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดบั ช๒ (ต าแหน่งเลขที่ 88) กองคลัง 
6. นายอุดม มิ่งขวัญ  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ต าแหน่งเลขที่ 450) 
    ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
7. นายโชค วิมานทอง  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ๒ 
    (ต าแหน่งเลขที่ 443) 
    ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
8. นายทองหล่อ งามสมนึก พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 545) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
9. นางวงษ์มณี ทองมา  พนักงานพิมพ์ ระดบั ส๓ (ต าแหน่งเลขที่ 899)  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นายโกวิท ทูค ามี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๓ (ต าแหน่งเลขท่ี 988)  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
11. นายทวีศักดิ์ ศุภกิจโกศล พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 746)  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
12. นายสมนึก รู้ธรรม  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 784)  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
13. นายสมเกียรติ แจ้งใจ  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขที่ 756)  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
14. นายวันชัย จันทร์แฝก พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 718) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 

   /15. นายกฤษฎา... 
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15. นายกฤษฎา มิ่งขวัญ  พนักงานขับรถยนต ์ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 813) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
16. นายอมรเศรษฐ์ มีทอง ช่างซ่อมบ ารุง ระดับ ช๓ (ต าแหน่งเลขที ่234)  
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
17. นายไพฑูรย์ ภู่ระย้า  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 882) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
18. นายสุรพล ชะอุ่มพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 705) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 
19. นายสุนทร ไวปัญญา  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ๒ 
    (ต าแหน่งเลขที ่712) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
20. นายบุญเลิศ นารีเลิศ  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ต าแหน่งเลขที่ 2002) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
21. นายประเสริฐ อาจสู้ศึก พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1999) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
22. นางวัชรีย์ เทพรัตน์  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๔ (ต าแหน่งเลขที่ 2024) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
23. นายประเสริฐ นวลเต็ม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 2088) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
24. นายอาภรณ์ คล้ายสีสงค์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 2075) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
25. นายประสงค์ จันทร์สกุล พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขที่ 2133) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
26. นายมนตรี รับไทรทอง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 (ต าแหน่งเลขที่ 2153) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
27. นายจะเด็ด เปลี่ยนเพ็ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
    (ต าแหน่งเลขที่ 950) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
28. นางจ ารอง ค าสี  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ๒ 

(ต าแหน่งเลขที่ 910) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
29. นายทัด ทองค า  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขที่ 1774) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
30. นายดวงตา หอมสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขที่ 1730) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
31. นางศรัญญา ศรีสุข  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขที่ 1836) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
32. นายยศศิริพงษ์ สวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต ์ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 357) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
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33. นายหลั่น อุระ  พนักงานธุรการ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1861) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
34. นายแสงจันทร์ อังคะแสน พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1854) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
35. นายประมวล วันฤกษ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1647) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 
36. นายบรรจง จ้อยโคกสูง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑ 

(ต าแหน่งเลขที่ 296) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
37. นายประสาร สมศรี  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1543) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
38. นายวิง แซกพุทรา  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ต าแหน่งเลขที่ 587) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
39. นายสุมล โคตะนาถ  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1521) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
40. นายชาตรี กิจโกศล  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1584) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
41. นายนู โตทองหลาง  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1570) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
42. นายบุญเรือง บัวค าภู  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1325) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
43. นายพิภพ สุทธาวาสน์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช๑ 
    (ต าแหน่งเลขที่ 1312) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
44. นายสมเพ็ชร ผดุงกิจ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1462) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
45. นายสมยศ มังจักร  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 
    (ต าแหน่งเลขที่ 378) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง 
46. นางมยุรี เทียนไทยสงค์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๔ (ต าแหน่งเลขที่ 1531) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
47. นายจ ารัส นาเดช  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 1166) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
48. นายพิเชฐพงศ์ จันทร์เจริญ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1216) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
49. นายพีระ สุขโกษา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 

(ต าแหน่งเลขที่ 1175) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
50. นายสิทธิศิลป์ พรหมเบิด พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 

(ต าแหน่งเลขที่ 1206) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 

/51. นายบ ารุง... 
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51. นายบ ารุง โยกเกณฑ์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1500) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ ์
52. นายกจิ วิสิทธิ์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขที่ 1053) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
53. นายบุญจันทร์ ชูสวัสดิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 

(ต าแหน่งเลขที่ 1046) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
54. นายสมศักดิ์ ธรรมศร  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 

(ต าแหน่งเลขที่ 1051) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ประกาศ ณ วันที่  10  เมษายน พ.ศ. 2562 

       (ลงนาม)   พิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 
       (นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ) 
       อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิตราภา  คัด/ทาน 
 
 
 
 

 
 


