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ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ทะเบียน สังกัดหน่วยงาน
1 นายสุรชัย   ชุ่มเกษร 5934 ส านักงานจังหวัดพิษณุโลก
2 นายบัญชา   วรมิ่ง 6613 ศูนย์เทคโนโลย่ีสารสนเทศฯ(กท)
3 นางรจนี   ศิริบรรจง 7154 ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ
4 นางพรทิพย์   ภาจันทร์คู 7811 ส านักงานจังหวัดนครพนม
5 นางอไุร   หาญโอฬารเลิศ 8273 ศูนย์เทคโนโลย่ีสารสนเทศฯ(สส)
6 นายณรงค์ฤทธ์   มิตรขจร 8373 ส านักงานจังหวัดขอนแกน่
7 นายสนิท     เลาวิลาศ 8845 ส านักงานจังหวัดชุมพร(ลูกจ้าง)
8 นายธนวัฒน์   เตากล่ า 9508 ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 นางไกรษร   หันจางสิทธ์ิ 9602 ส านักงานจังหวัดอดุรธานี
10 นางณัฎชยา   ตันตระกลู 9666 กองกลาง
11 นางชูชีพ   ไทยเอือ้ 9805 ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี
12 นายวิบูลย์   จุติคีรีสวรรค์ 9950 ส านักงานจังหวัดตาก
13 นายสมบัติ    พุกราชวงศ์ 10111 ส านักงานจังหวัดชัยนาท(ลูกจ้าง)
14 นายมณเทียร   พิชัยรัตน์ 10158 ส านักงานจังหวัดตรัง
15 นายชัยณรงค์   ศรีมันตะ 10230 ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร(ลูกจ้าง)
16 นางอรวรรณ   ศรีศร 10937 ส านักงานจังหวัดน่าน
17 นายรณสิษฐ   พูนธนิตกลุ 10958 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
18 นายสุพัฒน์   แสนดี 11030 ส านักงานจังหวัดเลย(ลูกจ้าง)
19 นายอดุลย์   ดวงเที่ยง 11266 ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี(ลูกจ้าง)
20 นางอมรรัตน์   อนิทรพาณิชย์ 11316 ส านักงานจังหวัดอดุรธานี
21 นางสาวพัชรี   ฤทธ์ิเดช 11354 ศูนย์เทคโนโลย่ีสารสนเทศฯ(กท)
22 นายภักดี   ชมภูราษฎร์ 11639 ส านักงานจังหวัดสกลนคร(ลูกจ้าง)
23 นางบุษราคัม   หวังศิริจิตร 11842 ส านักงานจังหวัดพิจิตร
24 นางสาวสุมนที   ทองเจริญ 12011 ส านักงานจังหวัดเลย
25 นายจรัสชัย   โชคเรืองสกลุ 12228 ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา
26 นายจรัญศักด์ิ(จรัญ)   ดวงศรี 12736 ส านักงานจังหวัดนครพนม
27 นางสุดาวรรณ   กล้าวิจารณ์ 12887 ส านักงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ
28 นางจรุณี   เขียวชอุม่ 12893 ส านักงานจังหวัดราชบุรี(ลูกจ้าง)
29 นายภัคพงศ์   ทวิพัฒน์ 13062 ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี
30 นางสาวพิกลุ   กตกลุธร(แซ่โค้ว) 13361 ส านักงานจังหวัดสงขลา
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31 นางพรพิมล   ชิตเจริญ 13419 ส านักงานจังหวัดตราด
32 นายสละ   รอดผล 13426 ส านักงานจังหวัดราชบุรี
33 นายพิชัย   พาศรี 13430 ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู
34 นางศุภรินทร์   เสนาธง 13546 ส านักงานจังหวัดชัยนาท
35 นายพิพัฒน์   สิงคะกลุ 13925 ส านักงานจังหวัดร้อยเอด็
36 นายภิชาติ   โพธ์ิบาทะ 14025 ส านักงานจังหวัดจันทบุรี
37 นางสาวณปภัช   โถวรุ่งเรือง 14044 ส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร
38 นางญาดา   สุวรรณ 14396 กองกลาง
39 นางกนกอร   กุย้ออ่น 14399 ส านักงานจังหวัดชลบุรี(ลูกจ้าง)
40 นางสาวทิพรส(ทิพธิชา)   บ ารุงจิตต์ 14494 กองคลัง
41 นายสุพจน์   พรหมมาศ 14645 ส านักงานจังหวัดพัทลุง
42 นางพัฒนา   วงค์วิเศษ 14750 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
43 นายปรีชา   ลักษณะ 14863 ส านักงานจังหวัดล าปาง
44 นางสมพร   โกมลพันธ์ุ 14893 ส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45 นายสมจิตร์   เขียนด้วง 15297 ส านักงานจังหวัดระนอง
46 นางกาญจนา   แจ่มมินทร์ 15366 สถาบันด ารงราชานุภาพ สป.
47 นายสัมพันธ์   นามคุณ 15414 ส านักงานจังหวัดมหาสารคาม(ลูกจ้าง)
48 นางราตรี   รณรงค์ 15611 ส านักงานจังหวัดราชบุรี
49 นางกริณา(ประนอม)   พลเย่ียม 15828 ส านักงานจังหวัดร้อยเอด็
50 นายประสงค์   บุญมี 16207 ส านักงานจังหวัดอตุรดิตถ์(ลูกจ้าง)
51 นางสาวสมทรง   บุญญภัทโร 16211 สนง.ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
52 นางสโรชา   ค ามิ่ง 16453 ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์
53 นางสาวพรรณี   รักเจียม 16595 ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี(ลูกจ้าง)
54 นายไชยา   เครือหงษ์ 16681 ส านักงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ
55 นายประพันธ์   กลุด าแดง 16887 สถาบันด ารงราชานุภาพ สป.
56 นางวันวิสา   อรุณราช 16929 ส านักงานจังหวัดระยอง
57 นายองอาจ   ลาลุน(B) 16933 ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ
58 นางสาวสานิต   ศรีกฤษฎิโยภาส(นิลสนธิ)17041 ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์
59 นายสัมฤทธ์ิ    โยต าแย 17133 ส านักงานจังหวัดนครพนม(ลูกจ้าง)
60 นางสาวสุพัทธา   อบัดุลรอมัน 17274 ส านักงานจังหวัดยะลา
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61 นางวัชรี   สันติสกลุวงศ์ 17391 กองกลาง
62 นายพิสิฐ   ค าหงษา 17403 ส านักงานจังหวัดสกลนคร(ลูกจ้าง)
63 นายพงษ์ศักด์ิ   สวยสะอาด 17406 ส านักงานจังหวัดสุรินทร์(ลูกจ้าง)
64 นายสมนึก   ไทรท้วม 17524 ส านักงานจังหวัดนครปฐม(ลูกจ้าง)
65 นายฉัตรชัย   ใหลสกลุ 17564 กองการต่างประเทศ (ลูกจ้าง)
66 นางสาววันเพ็ญ   ออ่นแป้น 17638 กองกลาง
67 นายรณชัย   องักรู 17724 ส านักงานจังหวัดนนทบุรี
68 นางสาววัชรี   เรืองฤทธ์ิ 17725 ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์
69 นายฐานะ   กูเ้มือง 17878 ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
70 นายฐิติพล   ทศรฐ 17956 บ านาญ สป (ข้าราชการ) จังหวัดปทุมธานี
71 นายเจิม   สังข์มัน 17963 ส านักงานจังหวัดปัตตาน(ีลูกจ้าง)
72 นายชัชวาลย์   สิงห์สถิตย์ 18096 ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
73 นางสาวเบญจวรรณ   สุดจริง 18127 ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ
74 นายสมชาย   สุขเกือ้ 18202 ส านักงานจังหวัดตราด(ลูกจ้าง)
75 นายธีระ   กรีโรจนีย์ 18295 ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
76 นายเอนก   สุขสิริพงศ์ 18323 ส านักงานจังหวัดสระแกว้
77 นางสาวนวรัตน์   เหล่ียมไทย 18400 ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
78 นางสาวพิชฎา   เจริญฤทธ์ิ 18656 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
79 นางสมศรี   ศรีอาริยวงศ์ 18742 กองการเจ้าหน้าท่ี
80 นายสมหมาย   กง้ซ่า 19339 ส านักงานจังหวัดสงขลา(ลูกจ้าง)
81 นายสุรดิษฐ์   รุ่งอนิทร์ 19698 ส านักงานจังหวัดพิจิตร(ลูกจ้าง)
82 นายมนตรี   เจนวิถี 20015 ส านักงานจังหวัดชัยภูม(ิลูกจ้าง)
83 นายบุญเลิศ   สุขแกน่ 20138 ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์
84 นายพะเยาว์   ศรีอนันต์ 20182 กองการเจ้าหน้าท่ี (ลูกจ้าง)
85 นางสาวสุนี   อคัรสุวรรณกลุ 20235 ส านักงานจังหวัดยะลา
86 นายส าเริง   ไชยเสน 20417 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
87 นายสุรเทพ   สืบพันธ์ุ 20700 ส านักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ (ลูกจ้าง)
88 นางสาวสมัชญา   กลุมา 20938 ส านักงานจังหวัดสระบุรี
89 นางสาวสุภาพร   จรัญวรพรรณ 21088 ศูนย์เทคโนโลย่ีสารสนเทศฯ(สส)
90 นายพิชัย   โกพัฒตา 21178 ส านักงานจังหวัดจันทบุรี
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91 นายสุคนธ์   เรือนสอน 21202 บ านาญ สป (ข้าราชการ) จังหวัดพะเยา
92 นายนิคม   เส้งเล่ง 21291 ส านักงานจังหวัดปัตตาน(ีลูกจ้าง)
93 นายบงกช   พรมศรีจันทร์ 21474 ส านักงานจังหวัดเลย(ลูกจ้าง)
94 นางพัณณิตา   มณีโชติ 21704 ส านักงานจังหวัดระนอง
95 นายประเสริฐ   ลือชาธนานนท์ 21763 ส านักงานจังหวัดหนองคาย
96 นางสาวลาภบุญ   รัตนโชติพานิช 21768 ส านักงานจังหวัดชัยนาท
97 นายเอกทิพย์   อยู่เจริญ 21827 ส านักงานจังหวัดนนทบุรี(ลูกจ้าง)
98 นางนันทพร   ชัยภูมิ 22194 ส านักงานจังหวัดอบุลราชธานี
99 นายณัฐพล   ธานีรัตน์ 22327 ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี
100 นายบัญชา   สินภักดี 22444 ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา(ลูกจ้าง)
101 นายพัฒน์   ขลังธรรมเนียม 22624 ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร(ลูกจ้าง)
102 นายบพิตร   วาริยศ 22725 ส านักงานจังหวัดปทุมธานี
103 นายวีระศักด์ิ   มุดกระโทก 22809 ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา(ลูกจ้าง)
104 นางสาวปรานี   มานะ 22849 ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
105 นายสุรกจิ   สุวรรณนาคินทร์ 23182 ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ
106 นางดารณี   สุขสบาย 23532 ส านักงานจังหวัดนครนายก
107 นายฤหัส   ไชยศักด์ิ 23620 ส านักงานจังหวัดจันทบุรี
108 ม.ล.กติิบดี   ประวิตร 23846 ส านักงานจังหวัดกระบี่
109 นางจงดี(ภัสร์ชนันท์)   ปิ่นพงศ์พันธ์ 24057 ส านักงานจังหวัดนครปฐม
110 นายสฤษด์ิ   วิฑูรย์ 24165 ส านักงานจังหวัดอบุลราชธานี
111 นายภานุ   แย้มศรี 24272 ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
112 นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ 24591 ผู้บริหาร
113 นายชัยสิทธ์ิ   พานิชพงศ์ 24976 ส านักงานจังหวัดยะลา
114 นายสมบูรณ์   ศิริเวช 24983 ส านักงานจังหวัดชัยนาท
115 นายกอบชัย   บุญอรณะ 24987 ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ
116 นางวิภา   ธูสรานนท์ 24994 ผู้บริหาร
117 นายพูนศักด์ิ   วาณิชวิเศษกลุ 25053 ส านักงานจังหวัดสกลนคร
118 นางสาวสมใจ   สุนทรเลิศวณิช 25062 ส านักงานจังหวัดระยอง
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1 นางสาวกมลทิพย์   ข านิพัทธ์ 7537 กรมราชทัณฑ์ ส่วนกลาง
2 นายวิจิตร   ณ นุวงศ์ 7713 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง
3 นางกาญจนา   ค าประชา 7722 กรมราชทัณฑ์ ส่วนกลาง
4 นายมงคล   ณ นคร 8037 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
5 นายถนอมศักด์ิ   คนซ่ือ 8252 เรือนจ าพิเศษธนบุรี
6 นายชูชัย   นาคะกนกเศรษฐ์ 8319 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง
7 นายมงคล   อนุรัตน์ 8531 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง
8 นายวิระ   อทุระภาศ 9644 เรือนจ ากลางคลองเปรม
9 นายมนตรี   ทวีปะ 9839 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง
10 นายถวิล   จันทร์สุรางค์ 9898 เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช
11 นายเสริมศักด์ิ   นาคเขาวง 9903 ทัณฑสถานเกษตรอตุสาหกรรมเขาพริก
12 นายเจริญ   แพ่งจันทึก 10149 เรือนจ ากลางคลองไผ่
13 นายสุพจน์   จุลชาติ 10286 เรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ
14 นางรัตนา   อคันิต 10733 เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15 นางสาววาสนา     คาวีวงศ์  (B) 11251 เรือนจ าจังหวัดอา่งทอง
16 นายทวีป   เกือ้เดช 11437 เรือนจ าจังหวัดสงขลา
17 นายสุนทร   อทิธิพร 11489 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
18 นายสุภาพ   แสงนิล 11518 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
19 นายวุฒิธนา   สมบัติ 11545 เรือนจ าพิเศษมีนบุรี
20 นายปรีชา   ศรีโห้มี 11615 เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี
21 นายมานพ   จาดแกว้ 11667 เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
22 นายวิมล   มิตรปล้อง 11685 เรือนจ าอ าเภอรัตนบุรี
23 นายพรสวัสด์ิ   ปุญนุวงศ์ 11689 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
24 นายกฤษณะ   มหากาฬ 11730 เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช
25 นายสมพร   สิงห์ค าป้อง 11738 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
26 นายวีรวัฒน์   อไุรรัตน์ 11762 เรือนจ าพิเศษธนบุรี
27 นายสวัสด์ิ   เทียบโพธ์ิ 11840 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง
28 นายพินิจ   บุญอนันต์ 11859 เรือนจ าอ าเภอรัตนบุรี
29 นายสนิท   ณ รังษี 12124 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
30 นายจักรกฤษณ์   โต๊ะจิ 12127 เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช
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31 นายประเสริฐ   เมืองช้าง 12162 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
32 นายทองพูน   แกว้บุตรดี 12446 เรือนจ าจังหวัดปราจีนบุรี
33 นายจักรพงษ์   ต้ังใจ 12464 เรือนจ าอ าเภอภูเขียว
34 นางเฉกฉัตร   จันทนะ 12551 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
35 นายพิชิต   ปักษา 12655 เรือนจ าอ าเภอภูเขียว
36 นายสุรเชษฐ์   แสงประทุม 12677 เรือนจ ากลางคลองเปรม
37 นายเปล่ียน   รอดแกว้ 12797 เรือนจ าอ าเภอปากพนัง
38 นายประสาท   ไชยมาตร 12807 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง
39 นายมานพ   มุ่งเมือง 12912 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
40 นายวราศักด์ิ   โพธ์ิกลาง 12957 เรือนจ าอ าเภอนางรอง
41 นายธนโชติ(สมพิศ)   นาสวาสด์ิ 12961 เรือนจ าอ าเภอสีค้ิว
42 นายชัยรัตน์   ปิ่นนาค 13137 ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีฯ
43 นายปัญญา   เกือ้สังข์ 13147 เรือนจ าอ าเภอปากพนัง
44 นางวันทนีย์   สนิทภักดี 13206 เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี
45 นายชูชาติ   จีนจ าปา 13210 เรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ
46 นายสุภาพ   จันทิมา 13211 เรือนจ าอ าเภอธัญบุรี
47 นายทรงธรรม   หนูเกือ้ 13219 เรือนจ าอ าเภอปากพนัง
48 นายประเสริฐ   ชูแกว้ 13284 เรือนจ าจังหวัดชัยนาท
49 นายกติิพงษ์   บุญสนาน 13370 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
50 นายประกาย   วงศ์พึ่ง 13374 เรือนจ าพิเศษพัทยา
51 นายวัฒนา   เรือนใจมั่น 13375 เรือนจ าจังหวัดนนทบุรี
52 นายเกรียงศักด์ิ   วิฑูรย์พันธ์ 13470 เรือนจ าจังหวัดระนอง
53 นายสุบรรณ   พุทธศรี 13503 สถานกกัขังกลางจังหวัดร้อยเอด็
54 นายบุญถิ่น   กลุบุตร 13518 เรือนจ าจังหวัดกระบี่
55 นายพนม   อิม่นิรันดร์ 13563 ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
56 นายวินิจ   ช่อประทีป 13578 เรือนจ ากลางนครราชสีมา
57 นายบุญฤทธ์ิ   อนิทร์จันทร์ 13589 เรือนจ ากลางบางขวาง
58 นายพันธ์พงศ์   ซึมใส 13656 เรือนจ ากลางคลองเปรม
59 นายวัชรินทร์   รอดอปุการ 13662 เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี
60 นายวัฒนชัย   เกลียวสุวรรณ์ 13713 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
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61 นางสาววรรณวิภา   เผ่าพันธ์ุ 13902 ทัณฑสถานร.พ.กลางกรมราชทัณฑ์
62 นายนิมิตร   จันทร์จารุ 13919 ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีฯ
63 นายชัยยศ   ตันเจริญ 13957 เรือนจ าพิเศษมีนบุรี
64 นายสุนัน   แกว้สร 14003 เรือนจ ากลางบางขวาง
65 นายศรีผล   ตาสาย 14014 เรือนจ ากลางก าแพงเพชร
66 นายสุนทร   เดชรักษา 14149 เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี
67 นายสมหมาย   ภูหัดสวน 14309 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
68 นายธงชัย   ชัยธรรม 14313 เรือนจ ากลางคลองเปรม
69 นายสมยศ   นิ่มบุญ 14347 เรือนจ าพิเศษธนบุรี
70 นางสุวิมล   ไกรสูงเนิน 14395 เรือนจ าจังหวัดระนอง
71 นายมงคล   เติมสิริวัฒน์ 14468 เรือนจ าจังหวัดพังงา
72 นายตลภัทร   ภาคอตั 14633 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
73 นายนิมิตร   ฉายา 14637 เรือนจ าจังหวัดนครนายก
74 นางนิภา   งามไตรไร 14679 เรือนจ ากลางสงขลา
75 นายสยาม   ฟักขาว 14687 เรือนจ ากลางคลองเปรม
76 นางปราณี   สง่าศรี 14878 เรือนจ าจังหวัดระนอง
77 นายพงษ์ศักด์ิ   นางาม 14885 เรือนจ ากลางบางขวาง
78 นายอคัรพล   รัตนะกลุ 14997 เรือนจ ากลางอบุลราชธานี
79 นายปรีชา   ศศิธร 15179 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสงขลา
80 นางเบญจวรรณ   ชมภู่ 15231 เรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ
81 นายสมศักด์ิ   สิมมาลี 15234 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
82 นายดาวเรือง   พินิจด้วง 15263 เรือนจ ากลางพระนครศรีอยุธยา
83 นางผุสดี   กณัหาลี 15455 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง
84 นายสินารถ   ศิริสัตตะนานนท์ 15710 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
85 นายชัยวุฒิ   จันทร์สมวงษ์ 15716 เรือนจ าพิเศษธนบุรี
86 นางหทัยรัตน์   เหลืองปทุมทอง 15994 เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช
87 นายประจักษ์   วรวะลัย 16002 เรือนจ าจังหวัดกาฬสินธ์ุ
88 นายเสนาะ   หาวัตร 16106 ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีฯ
89 นางนันทวัน   จาระมัย 16112 เรือนจ ากลางยะลา
90 นายบุญช่วย   เดียวตระกลู 16174 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร






หนา้ 8

[ASG09]
สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากัด สาขา ส านักงานใหญ่ ( 001 )
รายช่ือสมาชิกเกษียณอายรุาชการ(ครบหกสิบปีบรบูิรณ์) ประจ าปี 2564

91 นายอาทิตย์   พันธ์ุสาคร 16275 เรือนจ ากลางเขาบิน
92 นายนิคม   จิตรมา 16286 เรือนจ ากลางลพบุรี
93 นายวรพงศ์   พัฒนยรรยง 16304 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง
94 นายสรรเสริญ   ธรรมศักด์ิชัย 16306 เรือนจ าจังหวัดชัยนาท
95 นายวรชัย   ฆารภักดี 16364 เรือนจ าจังหวัดกาฬสินธ์ุ
96 นายไพโรจน์   อีธ๊งชัย 16837 เรือนจ าจังหวัดสมุทรสงคราม
97 นายสุรพันธ์   บัวจันทร์ 17170 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
98 นายสุรพล   ปิ่นทอง 17396 เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี
99 นายสัมพันธ์   ไพฑูรย์ 17475 เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี
100 นายเอนก   ทองลอย 17541 ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีฯ
101 นายวินัย   โลกถวิล 17729 เรือนจ ากลางพัทลุง
102 นายปรีดี   ศรีถัทธ์ 17742 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
103 นายทวีป   อนิทวิมล 17871 เรือนจ ากลางคลองเปรม
104 นางเสาวคนธ์   เจษฎารักษ์ 18132 กรมราชทัณฑ์ ส่วนกลาง
105 นางวิวาห์   พึ่งแพง 18160 เรือนจ ากลางระยอง
106 นางมาลินี   ขวัญเพรา 18256 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
107 นางไปรมา   บุณโยประการ 18264 ทัณฑสถานหญิงกลาง
108 นายยุทธพล   แสงจันทร์ 18378 เรือนจ ากลางบางขวาง
109 นายภาณุภัท   จึงถาวรกจิ 18932 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
110 นางสมจิต   ชูเกษร 18936 เรือนจ าพิเศษมีนบุรี
111 นางปรินดา   ปาณะศรี 19190 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
112 นางสุรีรัตน์   อุน่เรือน 19466 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง
113 นายอาทิตย์   วงอนันต์ 19478 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
114 นายนิรันดร์   เหลืองอร่าม 19480 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
115 นายสวัสด์ิ   ค ามี 19632 เรือนจ าจังหวัดพะเยา
116 นายโชคดี   พจน์จ าเนียร 19743 เรือนจ าพิเศษธนบุรี
117 นายนริศ   ชะเอม 19782 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
118 นายประจวบ   อกัษรน า 19793 เรือนจ ากลางพิษณุโลก
119 นายวัฒนะ   สุขีพจน์ 19818 เรือนจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
120 นางปรีดา   อรุุวรรณ์ 19899 เรือนจ ากลางสงขลา
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121 นายลือชัย   พลโคกกอ่ง 20029 เรือนจ ากลางขอนแกน่
122 นายชนะกาญจน์   สมค า 20032 กรมราชทัณฑ์ ส่วนกลาง
123 นายกจิวิพัฒน์   ทองอุน่ 20089 เรือนจ าอ าเภอธัญบุรี
124 นายสมพงษ์   พงษ์สุวรรณ 20175 เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี
125 นายประเทือง   คงปัญญา 20725 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
126 นายกาจพิสิฐ   สกลุก าแหงลักษณ์ 20778 เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี
127 นายชนะ   แสนพล 21005 เรือนจ ากลางสงขลา
128 นายวิชัย   โชติปฎิเวชกลุ 21117 เรือนจ ากลางคลองเปรม
129 นายพิรชัช(ศิริพงษ์)   รวบยอด(B) 21263 เรือนจ ากลางลพบุรี
130 นายพจน์   ธนะวงศ์ 21723 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง
131 นางสาวนพเกา้   ด่านธานินทร์ 21808 เรือนจ าจังหวัดนครนายก
132 นายเสรี   หนูพุ่ม 22205 เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี
133 นายธนธัส(วรรณชัย)   เนียมโสต 22218 เรือนจ ากลางคลองเปรม
134 นายชยศักด์ิ(สุทธรณ์)   ชัยปราบ 22290 เรือนจ ากลางเพชรบุรี
135 นายประวิทย์   ทับทองดี 23817 เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี
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1 นายชัยยะ   พ่วงจินดา 6762 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง)พระราม6
2 นางมนสิณีย์ (ธนิษฐ์นันท)์   มีเพ็ญกจิ 6796 สนง.ยธ.และ ผม.จังหวัดนครพนม
3 นายสุริยา   น้ าเงิน 8222 สนง.ยธ.และ ผม.จังหวัดชุมพร
4 นางจินตนา   อาศิรพงษ์พร 9047 สนง.ยธ.และผม.จสมุทรสงคราม
5 นายทศพล   สมณาวิริยะ 10549 โอนย้ายหน่วยงานอืน่ๆ หุ้น(ยธ6)
6 นางลัดดา   กวดขันธ์ุ 10903 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดอตุรดิตถ์(ลูกจ้าง)
7 นายจิระศักด์ิ   คละสกลุ 11190 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
8 นายวิชัย   วงศ์เลิศสกลุ 11191 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
9 นายบรรพต   ละครขวา 12707 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดขอนแกน่(ลูกจ้าง)
10 นายสมชาย   จรูญวิรุฬห์ 13642 สนง.ยธ.และผม.จ.ฉะเชิงเทรา
11 นางจริยา   สตานิคม 14030 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดมหาสารคาม
12 นายชาตรี   สิงห์โต 15102 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
13 นางอรุณศรี   ธรรมสวัสด์ิ 15142 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง)พระราม6
14 นายอนุชาติ   อรุณศิริ 15187 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
15 นายเอกราช   งามข า 15189 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดหนองบัวล าภ
16 นางสุภาภรณ์   ไชยเวช 15779 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดหนองคาย
17 นางอมัพร   เหราบัตย์ 16023 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
18 นายกอ้งเกยีรติ   อนันตการ 17568 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง) พระราม9
19 นายณรงค์เดช   ฉิมเล็ก 17784 สนง.ยธ.และ ผม.จังหวัดตาก
20 นายจิรพงษ์   วรัมพร 17810 สนง.ยธ.และ ผม.จังหวัดนนทบุรี
21 นายสมพร   เพ่งพิศ 17876 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง)พระราม6
22 นางสาวกลุนารี   อมัพุช 18120 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดชลบุรี(ลูกจ้าง)
23 นางสาวปรียาวรรณ   จูทอง 18402 กรมโยธาธิการและผังเมือง
24 นางอทุัยวรรณ   รักษายศ 18768 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดนครศรีฯ(ลูกจ้าง)
25 นางบุญญา   โสภณศรี 18849 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง) พระราม9
26 นายสัมพันธ์   จันทร์แกว้ 18869 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดยะลา(ลูกจ้าง)
27 นายบุญทรัพย์   หนูทิมทอง 19097 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดชุมพร(ลูกจ้าง)
28 นายสมคิด   สมมี 19208 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดตรัง(ลูกจ้าง)
29 นายสหรัตน์   เหราบัตย์ 19562 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
30 นายส าเนียง   ธรรมนิมิตร 19584 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง)พระราม6






หนา้ 11

[ASG09]
สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากัด สาขา ส านักงานใหญ่ ( 001 )
รายช่ือสมาชิกเกษียณอายรุาชการ(ครบหกสิบปีบรบูิรณ์) ประจ าปี 2564

31 นายเจริญ   บัวคล่ี 19594 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง)พระราม6
32 นายสมชาย   ศิริลพ 19695 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดระยอง(ลูกจ้าง)
33 นางสาวศศิธร   รุณดี 19768 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
34 นายสมทรัพย์   วรบุตร 19871 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดมุกดาหาร(ลูกจ้าง)
35 นายเปรียน   เซ่งขิม 21759 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดสตูล(ลูกจ้าง)
36 นางสาวสุณี   เหล่าอมรมิตร์ 22095 กรมโยธาธิการและผังเมือง
37 นายณัฐชัย   รวยดี 22150 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
38 นายกติิพงษ์   ที่ปรึกษา 22572 สนง.ยธ.และ ผม.จังหวัดแพร่
39 นางเอือ้มพร   วงศ์สวัสด์ิกลุ 23333 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
40 นางสาวรุ้งสุภรณ์   รัตนชัยบุรัมย์ 23388 กรมโยธาธิการและผังเมือง






หนา้ 12

[ASG09]
สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากัด สาขา ส านักงานใหญ่ ( 001 )
รายช่ือสมาชิกเกษียณอายรุาชการ(ครบหกสิบปีบรบูิรณ์) ประจ าปี 2564

1 นายธีรพงศ์   ส าเภาทอง 6364 ส านักงานเทศบาลต าบลประจันตคาม
2 นายสมศักด์ิ   เกษอดุมทรัพย์ 6674 ส านักงานเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ
3 นางสาวอสิรีย์   เลาหโชติโรจน์ 7109 ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
4 นายวัชรินทร์   วรามิตร 8362 องค์การบริหารส่วน จ.ประจวบคีรีขันธ์
5 นายประสพ   เต็มยอด 8828 กรมทรัพยากรน้ า
6 นายณรงค์   ม่วงวิจิตร (2) 9779 ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
7 นายอติโชค   ผลดี 11929 ส านักงานบริหารการเงินและต้นทุน(ศาลปกครอง)
8 นางสาวมัทนา   สุระประสิทธ์ิ 12197 สหกรณ์ออมทรัพย์(3)
9 นางสาววรรณนภา   ปรีดาภัทรพงษ์ 12495 ปลัดกระทรวงแรงงาน
10 นายชัยบูรณ์   แจ่มศิริ(043) 13310 กรมทางหลวงชนบท
11 นายธงไชย   แกว้ขวัญ 14099 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(บ านาญ)
12 นายฐิติพงศ์   ถึงคุณ (1) 14111 ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
13 นายไพโรจน์   แกว้สวน (12) 14118 ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
14 นายจิรโชติ(131)   ปัญญาประดิษฐ์ 14419 กรมทางหลวงชนบท
15 นายชัยวัฒน์   สุวรรณาทิพย์(กฟส) 14483 กรมธุรกจิพลังงาน
16 นายภาณุวัชร์(สุผล)   รัตนพฤกษา 14528 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล(ลูกจ้าง)
17 นายวิสันต์   ค าลอย 14560 ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
18 นายทวี(207)   แสงสุวรรณโณ 14722 กรมทางหลวงชนบท
19 นางจิระนันท์   อนันตรัตนชัย 15403 สหกรณ์ออมทรัพย์(3)
20 นายสิงหาสน์   ไพฑูรย์ 16495 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
21 นายเจริญเกยีรติ   เจริญชันษา 16915 ส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
22 นางเกษร   วีระกลุ 16947 ส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี
23 นางสาวปริยา (205)   บูรณะสมภพ 17035 กรมทางหลวงชนบท
24 จ่าสิบเอกไพบูลย์   โชคสมกจิ 17101 กรมการปกครอง
25 นายสมชาย   ชุ่มแจ่ม 18232 กรมทรัพยากรน้ า(ลูกจ้าง)
26 นางนัฎชนก   ศรีสวัสด์ิ 18974 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล(ลูกจ้าง)
27 นายชาญชัย   พิริยะวิไล 19051 ส านักงานเทศบาลต าบลหัวส าโรง
28 นายฉลอง   โขงรัมย์ 19581 กรมทรัพยากรน้ า
29 นายกติติพัฒน์   เดชะพหุล 20156 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
30 นายพิทักษ์   คงปราบ(052) 20166 กรมทางหลวงชนบท
31 นางสาวรวิวรรณ   วรรณพานิช 20291 ส านักงานบริหารการเงินและต้นทุน(ศาลปกครอง)
32 นายคัมภีร์   จงสืบสุข(ส181) 20572 กรมทางหลวงชนบท
33 นายวรชาติ   สวัสดิมงคล 20640 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
34 นางกญัญา    คงสมบูรณ์ 21043 (ข/ร)สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
35 นายสุริยะ   วิริยะยนตรศิลป์ 21818 ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด


