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ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจ าพ้นจากงานเพราะครบเกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------------- 

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. 2565 จ านวน 56 ราย 
ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1. นายคณิต อ่ิมชื่นศรี  พนักงานพิมพ์ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 13)  
กองการเจ้าหน้าที่ 

2. นายจตุรพร เลื่อนลอย  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 82)  
กองคลัง 

3. นายนิยม อ้นเกตุ  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 77)  
กองคลัง 

4. นายพงษ์ศักดิ์ จงกลฐากร พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 43)  
กองคลัง 

5. นางจรรยา จงโสตถิ  พนักงานเก็บเอกสารระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 477) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

6. นายจักรี อุปนันท์  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 189) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

7. นายจ ารองรัตน์ สุริกัน  พนักงานเก็บเอกสารระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 395) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดล าปาง 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  

8. นายธนัท ตระกูลทุม  พนักงานบริการเอกสารทั่วไประดับ บ2 
    (ต าแหน่งเลขท่ี 291) 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  

9. นายบัณฑิต เนียมเงิน  พนักงานบริการเอกสารทั่วไประดับ บ2 
    (ต าแหน่งเลขท่ี 490) 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

10. นายประวิทย์ บุญราศรี ช่างไม้ระดับ ช3 (ต าแหน่งเลขท่ี 250) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์
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11. นายภุชงค์ คงสนอง  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 524) 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  

12. นายมงคล งอกงาม  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 225) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

13. นายสมนึก ชาญสูงเนิน พนักงานพิมพ์ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 1249) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11  
จังหวัดพิษณุโลก 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  

14. นายอนุภาพ พงษ์แก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางระดับ ช1 
    (ต าแหน่งเลขท่ี 466)  

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

15. นายเรวัฒน์ สมอาษา  พนักงานบริการเอกสารทั่วไประดับ บ2  
(ต าแหน่งเลขท่ี 174) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5  
จังหวัดนครราชสีมา 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  

16. นายชูศักดิ์ ชื่นแขก  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 541) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 

17. นายณรงศักดิ์ น้ าใจมั่น ช่างซ่อมบ ารุงระดับ ช3 (ต าแหน่งเลขท่ี 244) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 

18. นายประเสริฐ คงยืน  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 544) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 

19. นายคริษฐ์ อริยพฤกษ์ พนักงานธุรการระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 89) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

20. นายจิรศักดิ์ ประดิษฐ์  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 613) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

21. นายทัศนะ บัวสุวรรณ์ พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 615) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

22. นายประคอง วงสุวรรณ์ พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส1 (ต าแหน่งเลขท่ี 632) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

23. นายประจวบ ฉายชูวงษ์ พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 600) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

24. นางมนัสชยา สุปันณี  พนักงานพิมพ์ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 139) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
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25. นายเสน่ห์ ภู่เจริญ     พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 591) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
26. นางนงลักษณ์ ฉัตรสกุลปัญญา   พนักงานบริการเอกสารทั่วไประดับ บ2 

   (ต าแหน่งเลขท่ี 967)  
   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 

27. นายสุรเสกข์ ชื่นใจ     พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 962) 
   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 

28. นางมัณฑนา พุทธสัย     พนักงานพิมพ์ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 255) 
   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

29. นายศุภชัย เพียชัย     พนักงานสถานที่ระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขที่ 758) 
   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 

30. นางสาวยุพา หงิมห่วง    พนักงานธุรการระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 795) 
   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

31. นายทองสุก ทองขาว     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางระดับ ช1 
       (ต าแหน่งเลขท่ี 843) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
32. นายไพรัต อ่ิมเอม     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางระดับ ช1 
       (ต าแหน่งเลขท่ี 521) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
33. นายศุภวัฒน์ ใจสมคม    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางระดับ ช1 
       (ต าแหน่งเลขท่ี 1939) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  
34. นายไพศาล ทองรอด     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางระดับ ช1 
       (ต าแหน่งเลขท่ี 1901) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
35. นายธวัชชัย อินหญีต     พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 125) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
36. นายเจือ บุญพหุลา     พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2092) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
37. นายจิตรวิระ หีตดาษ     พนักงานพิมพ์ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 1944) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 
38. นายธงชัย เพิกอาภรณ์    พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2031) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
39. นายดอเลาะ นิจิ     พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2083) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
40. นายมุสตากอพา เจ๊ะอูมา    พนักงานเก็บเอกสารระดับ บ2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2130) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  
41. นายสมพันธ์ ภาษามิด    พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 2150) 

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
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42. นายแซน เปลี่ยนเพ็ง  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส1 (ต าแหน่งเลขท่ี 956) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 

43. นายเสน่ห์ บุญคล้อย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางระดับ ช1 
    (ต าแหน่งเลขท่ี 922) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 
44. นายสมหมาย ท้าวสนิท พนักงานบริการเอกสารทั่วไประดับ บ2  

(ต าแหน่งเลขท่ี 1731) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
45. นายสิทธิรักษ์ แก้วศิริ  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1700) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
46. นายนพดล ฤทธิรณ  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1623) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
47. นายอภัย หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ระดับ ส1 (ต าแหน่งเลขท่ี 1626) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
48. นายสมทรง ประทีปเสน พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 323) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
49. นายบุญช่วย ผ้าเจริญ พนักงานบริการเอกสารทั่วไประดับ บ2  

(ต าแหน่งเลขท่ี 1282) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
50. นายนิธิภัทร์ สอนทุ่ง  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1407) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 
51. นางจารุพิชญ์ สังขวร  พนักงานพิมพ์ระดับ ส3 (ต าแหน่งเลขท่ี 1161) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
52. นายทองสุข หงอนไก่  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1211) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
53. นายธนพร แข็งขยัน  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1490) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
54. นายสมปอง อินทร์ข า  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (ต าแหน่งเลขท่ี 1259) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 
55. นางสิริกาญจน์ เพชรกลัด พนักงานพิมพ์ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 1258) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 
56. นายถาวร เพ็ญพันธ์นาค พนักงานพิมพ์ระดับ ส4 (ต าแหน่งเลขท่ี 1035) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ประกาศ ณ วันที่  19 เมษายน พ.ศ. 2565 

(ลงนาม)   วิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ 
       (นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์) 

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

อลิสา/คัด 
มิตราภา/ทาน 


