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ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่อง ให้ลูกจ้างประจ าพ้นจากงานเพราะครบเกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 ข้อ 6 และข้อ 7 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 จึงให้ลูกจ้างประจ าในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ้นจากงานเพราะครบเกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 56 ราย 
ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1. นายวีระศักดิ์ วรศรี  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ2 
(ต าแหน่งเลขท่ี 111) กองแผนงาน 

2. นางนิภา สันดี   พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 98)  
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

3. นางจินตนา บุญทับโถม พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 141) 
      ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

4. นายคุณานนท์ กลั่นเกตุ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 194) 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

5. นางบัวหวาน เปรมในเมือง พนักงานทั่วไป ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 180)  
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

6. นายประเทือง พันธุรี  พนักงานขับรถยนต ์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 418) 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

7. นางสาวมาลี ศรีชัยตัน  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 399)  
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

8. นายมาโนช จันทร์สอง  ช่างซ่อมบ ารุง ระดับ ช3 (ต าแหน่งเลขท่ี 246)  
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

9. นายวิชิต สีพา   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
(ต าแหน่งเลขท่ี 218)  
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

10. นายสุธี ศรีชัยตัน  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 384) 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์

11. นายเชาวลิต สวนเปี่ยม พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 155)  
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

12. นายบุญปลูก สุกรรม  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 572)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

13. นายกิตติภณ สุขสนอง พนักงานขบัรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 267)
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
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14. นายบุญมี สร้อยมณี  พนักงานสถานที ่ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 626) 

      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
15. นางประกอบ ถึงนาค  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขที่ 628)

      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
16. นายสมนึก เถียรเวช  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 991)

      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 
17. นายอรุณ พรหมสวัสดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2 

(ต าแหน่งเลขท่ี 767) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
18. นายเด่น หงษ์เวียงจันทร์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 870)

      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
19. นายกนก ทองตะนุนาม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 793)

      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
20. นายวีระ แย้มศรี  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ2 

(ต าแหน่งเลขท่ี 881)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

21. นายสุดใจ ใหญ่ประเสริฐ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 861)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

22. นายชรินทร์ เพียรธรรม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 826)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

23. นายพูล ประหยัดทรัพย์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 471)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

24. นายสมหมาย สนธิ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
(ต าแหน่งเลขท่ี 845) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

25. นายวันชัย เผือกเงิน  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 696)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 

26. นายพยุงศักดิ์ ปานรัตน์ พนักงานธุรการ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 714) 
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

27. นายประสิทธิ์ จันทะดี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1908)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 

28. นายไพรัตน์ พูลศรี  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1964)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

29. นายนพพันธ์ อินทนพ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2009)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

30. นายประดิษฐ์ หล่อศรี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2087)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

31. นายจรูญ แสงปาน  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2 
(ต าแหน่งเลขท่ี 2072) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

32. นางสาลี ชูประจง  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 2052)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
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33. นางนันท์นภัส ชฎาแก้ว พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 2116)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 

34. นายแวสะมาแอ แวแล๊ะ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2107)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 

35. นายสุริยา เบญจดารา พนักงานธุรการ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2136) 
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 

36. นายเสริม แดงรัตน์  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2 
(ต าแหน่งเลขท่ี 2141) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 

37. นายจักรกฤษณ์ ปัทมนาคร พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1733)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

38. นายสาคร ดาทุมมา  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 1739) 
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

39. นายไฉน อุค า  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1811)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 

40. นายเสกสิทธิ์ สาขาสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1788)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

41. นายถาวร ศรีแก้วตุง  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1803)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

42. นายสมภพ สุขศรีนาค พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1632)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

43. นายปัญญา ยอดใสย์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1684)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 

44. นางสุนทรีย์ ลุงไธสง  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1677)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 

45. นายสุพรรณ ครองยุติ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1651)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 

46. นายบุญเลิศ ชอบเขตต์กลาง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1574)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

47. นายกรุง ศรีสว่าง  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1277)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

48. นายไสว วรรณใหม่  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1360)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

49. นายมนัส หอระดี  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1376)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง 

50. นายบรรเลง อ่ินค าแดง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1437)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

51. นางทวี จันทร์เจริญ  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 1172) 
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
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52. นางมาลี พรมอยู่  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 1183) 

      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
53. นายบรรพรต กลิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1472)

      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
54. นายวิเชียร อินทร์โพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1080)

      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร 
55. นายวิมล อยู่สุข  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2 

(ต าแหน่งเลขท่ี 1073)  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 

56. นายสมชาย เกษประทุม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1067)
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ประกาศ ณ วันที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2564 

                 (ลงนาม) วิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ 
        (นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์) 
       อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

       (ลงนาม)   พิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 
       (นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ) 
       อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
 
 
 

อลิสา/คัด 
มิตราภา/ทาน 

 
 


