
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 จึงให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 57 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1. นายสามารถ น้อยบุญญะ  สหกรณ์จังหวัด ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
     ระดับต้น (ต าแหน่งเลขท่ี 1602) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
2. นายชัชวาล บุญญานุวัตร  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 349) 
     กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
3. นางสาวพิศมัย สาเทศ   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 489) 
     กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
๔. นางพรทิพย์ พรกุลวัฒน์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 458) 
     กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
๕. นายราเชนทร์ ทองนาค  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 854)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 

๖. นายวินัย ธรรมโวหาร   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 912)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗. นายพงษ์ศักดิ์ อยู่เล่ห์   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1082) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
8. นายจ ารัสพงค์ สุภาเส   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1378) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
๙. นายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1147) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 

   /1๐. นายพงษธ์ร... 
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1๐. นายพงษ์ธร สองสี   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพเิศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1289) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
๑๑. นายวิเชียร ชาญสตบุตร  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 3086) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
๑๒. นายสมเกียรติ พาหุรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3192) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๓. นายประเสริฐ คีรีพิทักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3274) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
๑๔. นางสุจิตรา ถีราวุฒิ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3327) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
๑๕. นายมะเย็ง ดะเซ็ง   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3436) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 
๑๖. นายชูเกียรติ ค ายิ่ง   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1440) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
๑7. นายอุเทน มหาราช   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3022) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑8. นายวิทยา บรรหารวุฒิไกร  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2592) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 
๑๙. นายอาคม สวัสดิพละ  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2341) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
๒๐. นางสาวอุไร ไตรเกษม  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2110) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
2๑. นายพงษ์พันธ์ เอกอัตชัย  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1782) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 

   /๒๒. นายเดช... 
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๒๒. นายเดช บุญคมรัตน์   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2243) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ ์
๒๓. นายเรืองศักดิ์ กงล้อม  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2239) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒4. นางสาวสุดาวรรณ สันติวิบูลย์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 1695) 
     กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
๒5. นางสาวอัญชนา สุเมธเสนีย์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 467) 
     กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
๒๖. นายสุวิทย์ เลื่องยศลือชากุล  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 452) 
     กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
๒๗. นางรุ้งนภา สุขหงษ์   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 238) 

       ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
๒๘. นายเอกกมลพัฒน์ กุลบุลพรอัฑฒ์ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 868)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 

๒๙. นายมาโนช วรรณบุตร  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 1014) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
๓๐. นางสาวสุขสวัสดิ์ ภิรมย์โยธี  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 1373) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
3๑. นางช่อฟ้า แสงจันทร์   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 3097) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
๓2. นายพงษ์อมร สังข์แก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 3204) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓๓. นายสุชาย สุชลจิต   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 3194) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

/3๔. นางจิตสุภา... 
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3๔. นางจิตสุภา พัชรเมฆินทร์  นักจัดการงานทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 3316) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
3๕. นายด าริ สะหีมซา   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 3477) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 
3๖. นายสันติ ศรขรรค์   นักจัดการงานทัว่ไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 2796) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
3๗. นายชาลี ประจงการ   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 2951) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
3๘. นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 2501) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
๓๙. นายวิรัตน์ ทองปัญญา  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 2625) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
4๐. นายเผชิญ เนตรากูล   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 2412) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
4๑. นางภรณ์พิมล ผิวจันทร์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 1915) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
4๒. นางวาระณี ศรีสวัสดิ์   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 1926) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
4๓. นายวิทยา กองตองกาย  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 2208) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4๔. นายณรงค์ สมแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 755) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง 
4๕. นายมังกร สุทธนู   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 2083) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 
 

/๔๖. นายสืบสาย… 
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๔๖. นายสืบสาย ผลสมบูรณ์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 1739) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 
๔7. นายกิตติวัฒน์ เรืองพัชรวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 1872) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 
4๘. นายจ ารัส จันทน์ชูผล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 1087) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
๔๙. นายปรมา คณานุรักษ ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป

ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 1561)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 

๕๐. นายอรุณ พวงพวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 3413) 

     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
๕๑. นายแวตอปา ดาโอะ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป  
     ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 3471) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 
๕๒. นายนิทัศน์ นกแก้ว   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 2490) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
5๓. นายบัญญัติ หนูเจริญ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 2121) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
5๔. นายสงบ ศรีสมบูรณ์   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 1898) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๕๕. นางสาวสุกัญญา อุดมพานิช  เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป  

ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขท่ี 113)  
กองคลัง 

๕๖. นายชานันท์ ดีหมี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขท่ี 871)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 

/5๗. นายจิรวิทย์... 
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5๗. นายจิรวิทย์ แก้วก าพล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขท่ี 1906) 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 

       (ลงนาม)   พิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 
       (นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ) 
       อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

มิตราภา  คัด/ทาน 
 
 
 
 

 
 


