
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่25) พ.ศ. 2551 จงึให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 79 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1. นางวิไลลักษณ์ ศรีถนอมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 115)  
กองคลัง  

2. นางญาดา ผดุงโภชน ์ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 280) 
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
พ้ืนที่ 2  

3. นายวิทูร โพธิ์ศร ี นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 749) 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

4. นายสาโรช จินดาวณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 668) 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์

5. นายสุวิทย์ เชษฐรตานนท ์ นักทรัพยากรบุคคล ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 641) 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

6. นายอนุรักษ์ พัฒนศรี นักวิชาการเผยแพร ่ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 587) 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

7. นางละม่อม สุขพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 992) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  

8. นายเพี้ยน เกตุศรี นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1375) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  

9. นายอัครภัทร์ วอนเพียร นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1210) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
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10. นางพรทิพย์ สงสกุล นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1258) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  

11. นายณรงค์ วชิรปาณี   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3075) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  

12. นางมนทิรา มีแสง   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3130) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

13. นายไพโรจน์ พิธีรัตนานนท์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3140) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

14. นายสวงค์ สีเผือก   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3218) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  

15. นางสาวสุภาวดี พัฒนกิจ  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3369) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  

16. นายสถาพร วังบุญคง   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3274) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  

17. นายสุดจิตร หยงสตาร ์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดบัช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 3466) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  

18. นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1499) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  

19. นายโชคดี หนูเพ็ชร ์   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1495) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  

20. นายมานิต จงวัฒนา   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1436) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  

21. นางกาญจนา วิจารณรงค์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2773) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 

22. นายณรงค์ฤทธิ์ แผงบุดดา  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2842) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  
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23. นางพัชนีย์ ศรีวิริยาภรณ์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2646) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  

24. นายสุรชัย อิงสถิตธนวันต์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2669) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  

25. นายสมมาตย์ พุทธพิมพ์  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2533) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  

26. นายลือ ราชประโคน   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2409) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  

27. นางวัฒนา ครั่งส ี   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1943) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

28. นางเบญจมาศ ตากัน   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขที่ 1919) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

29. นายปรีชา พิกุนทอง   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2018) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน  

30. นายทรงยศ ไชยมงคล  นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1819) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  

31. นายนพดล จัตุรัส   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 1826) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  

32. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร   นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดบัช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเลขท่ี 2228) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  

33. นางสาวอุไรวรรณ ดีจริง  บรรณารักษ ์ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 46) 
ส านักงานเลขานุการกรม    

34. นางอุมาวลี เสาว์ทองหยุ่น นักวิชาการเงินและบัญชี ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขท่ี 150) 
กองคลัง     

35. นางสาวสมพร เพิกสวน นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 338) 
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  
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36. นางสมใจ สวนเปี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 360) 
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม 
เกษตรกร  

37. นางสาวกัญรัตน์ สุนทรตุล นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 862) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  

38. นายฟุ้ง ท้วมวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 797) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  

39. นางสมศิริ จิตรไพศาลศรี นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 975) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  

40. นางสาวพิชามญชุ์ เชาวนา นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1155) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  

41. นายสิทธิพล วงศ์สุวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3081) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  

42. นางอ าภรณ์ ลิ่มพาณิชย์ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3190) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  

43. นางสาวพัชรา ชุณลาหานาจ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3382) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  

44. นายสุวัฒนช์ัย สุวรรณเกษา นักวิชาการสหกรณ ์ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3410) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  

45. นายวิรัตน์ จันทรัตน ์ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3337) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 

46. นางสาวนิรชา แดงแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3546) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 

47. นายศวรรธน์ สมาธ ิ นักจัดการงานทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3535) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 

48. นายอับดุลตอเละ ตีมุง นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 3511) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  
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49. นายณรงค์พร เจนการ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2849) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  

50. นางดวงประทีป กุลัตถ์นาม นักจดัการงานทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2832) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  

51. นายจารุบุตร นามวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2663) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  

52. นางสาวอรวรรณ สกุลวงษ์ นักจดัการงานทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2607) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 

53. นายเอกลักษณ์ สุกรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1920) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

54. นางพิชญาภร จันทิมา นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2022) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน  

55. นายมนตรี กองศิลป์ นักวิชาการสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 2197) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  

56. นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ 1649) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  

57. นายอดุลย์ พุฒหอม   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 698) 

 ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
58. นายธรรมศักดิ์ พลอยเพ็ชร  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 1417) 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
59. นายปราโมทย์ ดีระเบียบ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 1615) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  

60. นายประพัศ วอนเพียร  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 1226) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 

61. นายสมพงษ์ รื่นฤทัย   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 3096) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  
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62. นายชาลี ท้วมสมบุญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 3115) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  

63. นายชยุต สุขเสงี่ยม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 2664) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  

64. นายสุชาติ แจ่มจ ารัส เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 2362) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  

65. นายจรัส ใจกาวัง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 2058) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง  

66. นายอนุรัตน์ โรจนประดิษฐ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 1837) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  

67. นายขจรศักดิ์ ไตรธรรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 1899) 

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  
68. นายณัฐวุฒิ เหล่ารบ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป

ระดับอาวุโส (ต าแหน่งเลขท่ี 1714) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร  

  69. นางภัทรภร ภู่ภัทรสินธุ์  เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 33) 
ส านักงานเลขานุการกรม  

70. นางสมปอง สุขพลชัย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 127) 
กองคลัง  

71. นางปราณี ภักดีพิพัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดบัช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 170) 
กองแผนงาน  

72. นางภรชนก ยอดแตง   เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 169) 
กองแผนงาน  

73. นายสุพจน์ มลิวัลย ์   นายช่างโยธา ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 379) 
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 

74. นางพิมพ์พรรณ ศรีจิตตะวา  เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 483) 
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
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75. นายประโยชน์ จันทรพล  นายช่างเครื่องกล ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที ่828) 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

76. นายสุบิน เกิดสมบูรณ์  เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 653) 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

77. นายปรีชา พิลากุล   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 2792) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  

78. นางชวล ีหล่อธาร   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 1942) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

79. นายกิตติพัทธ์ แสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 1777) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 

       (ลงนาม)   วิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ 
       (นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์) 
       อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์
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