
 
 

(สำเนา) 
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------------- 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที ่25) พ.ศ. 2551 จงึให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 76 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1. นางจุฑารัชต์ ผุดผาด   นักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 93) 
กองการเจ้าหน้าที่  

  2. นางสาวธมลวรรณ อมรเดชาพล  นักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 100) 
กองการเจ้าหน้าที่  

3. นางสราญทิพย์ บุณณะ   นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 146) 
กองคลัง 

4. นางจุธาพร แจ่มใส   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 525) 
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร  

5. นางเกศสิริ พูลช่วย   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 473) 
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร  

6. นายพีระพงศ์ วาระเสน   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 237) 
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  

7. นางกุสุมา ศรีอัครกูล   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 293) 
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  

8. นางณัฏยา ศรีชัย   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 784) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14  
จังหวัดชัยนาท 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
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9. นายทัศนัย แสนเสนา   นักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 675) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

10. นายศุวมิตร อิ่มฤทธา   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1075) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 

11. นางวรนุช ขุมแร่   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 998) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  

12. นางสุบิน เรืองอุดมสกุล  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1018)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

13. นางรุ่งนภา สุวรรณสุข  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1404) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

14. นางสมศรี คนมั่น   นักวิชาการสหกรณ ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1408)  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  

15. นายสมรัก จันทร์ตะลิ  นักวิชาการสหกรณ ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1581) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  

16. นางพรทิพย์ ภูยาธร   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1224) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  

17. นายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1172) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

18. นายสายันต์ สนใจ   นักวิชาการสหกรณ ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1300)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

19. นายอาคม ประทมุพร  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 3327) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 

20. นางอาริตา วิศพันธุ์   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 3459) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  
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21. นายกนก บุญชื่น   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1502) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุร ี

22. นางสาวสมศรี บุญผ่อง  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1490)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  

23. นายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 2799) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  

24. นายธนศักดิ์ โพธีร์   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 2916) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  

25. นายบรรยงค์ หอมสิน  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 2485) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  

26. นายประทีป ชุตินันทกุล  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 2529) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  

27. นายสมควร แสงอินทร์  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 2441) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  

28. นางกรรณิการ์ พุทธิเมธากุล  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1954) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

29. นายชูศักดิ์ ฆะปัญญา    นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1919) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

30. นายจีรวุฒิ ธราวรรณ   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 2150) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  

31. นายสมเกียรติ ส่วนบุญ  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 2147) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 

32. นายปริญญา สารศิริวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 2085) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา  

33. นางสาวสุนทรี อริยะ   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 2094) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา  
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34. นางสาวอภินัน จูเกษม  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1823) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  

35. นางนงลักษณ์ อยู่บุญ   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1778) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 

36. นายสุเทพ คำไพเราะ   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขท่ี 1624) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

37. นางฤทัย ขันธประณีต  นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 28) 
สำนักงานเลขานุการกรม  

38. นางสาวปิยรัตน์ ฝ่ายอุประ  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 528) 
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  

39. นายชาญวุฒิ ใจธรรม   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 352) 
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  

40. นายสุกิจ บุญอนันต์   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 872) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  

41. นางสิริกาญจน์ ชัยธรรมวิทย์  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1061) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  

42. นางสุดใจ วีระชาติ   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1048) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 

43. นางสาวเด่นเดือน ศรีโมลา  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1019) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  

44. นายชินเทพ เชษฐเจริญรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1606) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  

45. นายไพรัตน์ ร่วมชาติ   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1611) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  

46. นายสุวัฒน์ ภานนท์   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1271) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
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47. นางธนวรรณ ทองก้อน  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1107) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  

48. นายประเสริฐ เขียนสุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 3067) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  

49. นายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรติ  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 3407)  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  

50. นายเดชา ธาราพรหม  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 2722) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  

51. นายกมล พูลประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 2634) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  

52. นายเสรี ไชยเพชร   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 2495) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

53. นางสุภาภรณ์ อูปแก้ว  นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 2521) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  

54. นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ  นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 2442) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  

55. นางเบญญารัศม์ วาณิชย์โรจนากุล นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 2300) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 

56. นายอุดม เต็มกู้   นักวิชาการสหกรณ ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1939) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

57. นายการุณ วนาศิริ   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 2210) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

58. นายประเสริฐ บุนนาค  นักวิชาการสหกรณ ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 2016) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  

59. นายไพรัช โพธิ์ศรี   นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1698) 

       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 
  

/60. นายฐาปนพงศ์… 
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60. นายฐาปนพงศ์ แสงทอง  นักวิชาการสหกรณ ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1870) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  

61. นายทวี รัตนสุภา   นายช่างโยธา ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขท่ี 771) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8  
จังหวัดขอนแก่น 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์

62. นายสมจิตร เลาลาศ   นายช่างโยธา ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขท่ี 838) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

63. นางสุนีย์ วารุกะกุล   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขท่ี 1593) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  

64. นายวิเชียร ชมสุวรรณ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขท่ี 1705) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  

65. นายเอนก ภู่มาลา   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขท่ี 3261) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา  

66. นางนฤมล รมย์มนตรี    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขท่ี 1448) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  

67. นางสาวศิริพร เรียงใหม่  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขท่ี 2931) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  

68. นายวัจนพงษ์ จันทรวงศ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขท่ี 2602) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  

69. นายวรรณนิวัฒส ์สวัสด ี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขที่ 2623) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร  

70. นายเจริญชัย เชื้อสะอาด  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขท่ี 2123) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  

71. นายสวัสดิ ์ทองศรี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขท่ี 2251) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
          /72. นางสุดคนึง… 
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72. นางสุดคนึง อินทะนนท์  เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขท่ี 647) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9  
จังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

73. นางเพ็ญนภา ศรีปริวาทิน  เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 818) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18  
จังหวัดสงขลา 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  

74. นายเรวัต ดุจจานุทัศน์  นายช่างเครื่องกล ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 741) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8  
จังหวัดขอนแก่น 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  

75. นางธนพร นุชงิ้วงาม   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 907) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  

76. นายประธาน ทองงอก  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2570) 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ประกาศ ณ วันที่  19 เมษายน พ.ศ. 2565 

           (ลงนาม)   วิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ 
 (นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์) 

 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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