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ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่อง ให้ลูกจ้างประจ าพ้นจากงานเพราะครบเกษียณอายุ ประจ าปงงบประมาณ พศศศ 256๓ 

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

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พศศศ 2519 ข้อ 6 และข้อ 7 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พศศศ 2552 ข้อ 3 จึงให้ลูกจ้างประจ าในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ซึ่งมีอายุครบ 60 ปงบริบูรณ์ พ้นจากงานเพราะครบเกษียณอายุ ประจ าปงงบประมาณ พศศศ 256๓ จ านวน ๖๓ ราย 
ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1ศ นางสาวชุลีพร ศรีกวีราช พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๓ (ต าแหน่งเลขที่ 104) 
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2ศ นางชลธิชา ภมะราภา  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 92) 
    กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
3ศ นางขนิษฐา กองวิสัยสุข พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 140) 
    กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
4ศ นางพีรยา กันแตง  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขที่ 144)  

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
5ศ นายพลัง เอี่ยมยัง  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 478)  

ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
6ศ นางมยุรา สมพรหม  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 531) 
    ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
7ศ นายสังคม จ าปานุย  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 312) 
    ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
8ศ นายสุรศักดิ์ สุขเกษม  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 1512) 
    ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
9ศ นายสุเมธ ดุจจานุทัศน์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 184)  

ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
10ศ นางแฉล้ม อาจดวงดี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๓ (ต าแหน่งเลขท่ี 350)  

ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
11ศ นางสาวธรรมธัญ อมฤทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 (ต าแหน่งเลขท่ี 582)  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
12ศ นายสุรเชฎฐ์ เทียนงาม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 675)  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
13ศ นายสุวิทย์ ยิ้มพงษ์  พนักงานธุรการ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขที่ 592)  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
 

   /14ศ นายสุเทพศศศ 
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14ศ นายสุเทพ แก้วจินดา  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 901) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
15ศ นายวิชัย กะบินโรจน์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 993) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
16ศ นายอุไร ศรีทอง  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขที่ 1018)  
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
17ศ นายล าพอง พุฒิตรีภูมิ พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 757) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
18ศ นายโกศล หลวงแจ่ม  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 753) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
19ศ นายสมควร นิ่มนวน  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1027)  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
20ศ นายสุทิน คงเม่น  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 720) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
21ศ นายนพพร ปิ่นคล้าย  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 484) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
22ศ นายโดม เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 817) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
23ศ นางบุญรวม คชกฤษ  พนักงานทั่วไป ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 835) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
24ศ นายฤาชัย เผือกเงิน  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  

(ต าแหน่งเลขที่ 690) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 
25ศ นางสาวเจริญรัตน์ ศรีสังจันทร์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 689) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 
26ศ นายไพโรจน์ ปานรัตน์ พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 715) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
27ศ นายนิพล เฉวงราษฎร์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 1891)  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
28ศ นายวงศ์วิทย์ รัยสุวรรณสกุล พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1907)  
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
29ศ นายสัมฤทธิ์ จิตรัตน์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  

(ต าแหน่งเลขที่ 1991)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

30ศ นางวารี ชัยฤกษ์  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 2003) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
31ศ นายศาสนพงค์ พงษ์ปาน พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2018) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

/32ศ นายสุนทรศศศ 
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32ศ นายสุนทร พยัฆยุทธิ์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 1950) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 
33ศ นายภานุศักดิ์ ตวงสิน พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2028) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 
34ศ นายเกรียงศักดิ์ ขาวทอง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 2070) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
35ศ นายวินัด ค้าเรือ  พนักงานสถานที ่ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2036) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
36ศ นายสุนทร พงศ์สวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2077)  
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
37ศ นายกอมารอดิน มุกดาสวัสดิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1  

(ต าแหน่งเลขท่ี 2142) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
38ศ นายไพศาล ทับจันทร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1 

(ต าแหน่งเลขท่ี 921) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 
39ศ นายเพิ่มพร ทิพย์ศรี  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1756) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
40ศ นายพรพิตร ซาเสน  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช1  

(ต าแหน่งเลขที่ 1821) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
41ศ นายศรีจันทร์ พันธะ  พนักงานสถานที ่ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1834) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
42ศ นายทองม้วน ปุนริบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 1781) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
43ศ นายทวีศักดิ์ ลีมา  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1631)  
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
44ศ นางประทุม เมยประโคน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 1615) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
45ศ นายจักรชัย จิตต์กูล  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1527) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
46ศ นายส าราญ นพฤทธิ์  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 1517) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
47ศ นายจักรพงษ์ จอดนอก พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 1586) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
48ศ นายวุฒิศักดิ์ ปุยะต ิ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ (ต าแหน่งเลขท่ี 1582) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
49ศ นายชาตรี สมบูรณ์ชัย พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1327) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

/50ศ นายยงยุทธศศศ 
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50ศ นายยงยุทธ อินทจักร  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1357) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
51ศ นายสมพร ธนาวุฒิกูร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 1295) 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
52ศ นายเจริญ ธรรมตถา  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2  

(ต าแหน่งเลขท่ี 1331) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
53ศ นายทองอินทร์ กันทะปา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1381)  
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง 
54ศ นางวรรณภา ธรรมศร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 1380) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง 
5๕ศ นายวีระ ดวงค าสมเพ็ชร พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1367)  
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
5๖ศ นางสาวมลฤดี ล าค า  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 1412) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 
5๗ศ นางศิริพร บุญถึง  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 1411) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 
5๘ศ นายจ ารัส ทิน่าน  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1457) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 
5๙ศ นายทวีป อ่อนวงษ ์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช๑ 

(ต าแหน่งเลขท่ี 1190) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
๖๐ศ นางปรีดา ช่างทอง  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1213) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
๖๑ศ นางกลอยใจ จึงวานิช พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1480) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖๒ศ นายเอกชัย มูลแก่น  พนักงานธุรการ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 1474)  
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖๓ศ นางสุชาดา เกตุสุวรรณ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 1087)  
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พศศศ 256๓ 

       (ลงนาม)   พิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 
       (นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ) 
       อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
 
 
 

มิตราภา  คัด/ทาน 
 
 


