
 
 

 

 
 

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 
เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธสิอบสัมภาษณ ์

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

  ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานนั้น 
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอประกาศ
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  รายละเอียดสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ -๓๖๓๔ -๒๐๑๕ และ                            
๐๘๙-๙๐๑๘๐๓๒ 
 
        

         
        

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖                                                        

                                                                                          
                                                                                                     (นายมุนี  เมษประสาท) 
                                                                          หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก 

ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

 ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เวลา 

ช่างเครื่องกล ๒-๓ 
 

๑. นายชรินทร์ ราศรีกิจ 
๒. นายนพดล จันทร์มั่น 
๓. นายเอกภพ ปานท่าไข่ 
๔. นายสุริยะ สอิ้งรัมย์ 
๕. นายอภิรุจธีวสุ ทิพย์สูงเนิน 
๖. นายณัฐพล แขวงคาน 
๗. นายสัจพงษ์ ศิวพรสมบัติ 
๘. นายเปรมสุริยา มุ่งจอมปรางค์ 
๙. นายคีรีมาศ โพธิ์โตนด 
๑๐. นายกฤษดา จิณารักษ์ 
๑๑. นายปรีชา นินทะการ 
๑๒. นายไพวัลย์ ดวงผุยทอง 
๑๓. นายเรวัต พุ่มทับทิม 
๑๔. นายเฉลิมชาติ โกศล 
๑๕. นายยุทธนา แย้มทับ 
๑๖. นายยุทธนา มีเอนก 
๑๗. นายกิตติพงศ์ สุขผดุง 

๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

 เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เจ้าพนักงานผลิต ๒-๓ ๑๘. นายสุทิน สังข์ทอง 
๑๙. นายวิศรุต ศรีสุวรรณ 
๒๐. นายรวีวัช อิ่มชา 
๒๑. นายสายชล โชคพรม 
๒๒. นายพิษณุ ประพันธ์ศิริ 
๒๓. นายรัชพิชัย เกียกสูงเนิน 
๒๔. นายชัยมงคล หลักดี 
๒๕. นายชัยประดิษฐ์ บัวหลวง 

๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป 
 

 
 
 
 

 
 



สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก 

ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

 
 

 ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เวลา 

เจ้าพนักงานผลิต ๒-๓ ๒๖. นายบุญนาค จิตรมั่น 
๒๗. นายประทีป นาคะเกศ 
๒๘. นายอัศวิน แดงนา 
๒๙. นายชัยณรงค์ ปิติชาญ 
๓๐. นายเอกราช ขอบทอง 
๓๑. นายทรงศักดิ์ แผลงศร 
๓๒. นายบดินทร์เดชา อินทร์อ่อน 

๑๔.๓๐ น.เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

 
 

สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก 

ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
 

 ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เวลา 

เจ้าพนักงานผลิต ๒-๓ ๑. นายสุทธิพงษ์ รู้ระเบียบ 
๒. นายสุภัทร์ ชัยบุรัมย ์
๓. นายวีระพล ทองสุกเจริญ 
๔. นายนิธิศ วงษ์เสน่ห ์
๕. นายชาญศักดิ์ ราษีกฤษณ์ 
๖. นายศุภโชค สุวรรณสิงห์ 
๗. นายชัยณรงค์ ปลื้มสุข 
๘. นายสิงห์หาร ปัญญาไว 
๙. นายจักริน หินเจริญ 
๑๐. นายสันติราษฎร์ บัวศิริ 
๑๑. นายสุชาติ วงศ์ทอง 
๑๒. นายรัชพล รังษี 
๑๓. นายยศรพี ทับสุวรรณ 
๑๔. นายไชยยันต์ ตันไพบูลย์ 

๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป 

 



สอบสัมภาษณ์ในวันศุกรท์ี่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก 

ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
 

 
 

 ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เวลา 

เจ้าพนักงานผลิต ๒-๓ ๑๕. นายสหรัฐ จ านงค์เลิศ 
๑๖. นายธนาธิป วัฒนศิลป์ 
๑๗. นายปองพล เหมือนเอ่ียม 
๑๘. นายอนันต์ จันทะสอน 
๑๙. นายกิตติพงษ์ สิงหนาท 
๒๐. นายสุวิจักขณ์ ณฤทธิ์ 
๒๑. นายโกศล พลแสน 
๒๒. นายปรีชา เผือดจันทึก 
๒๓. นายราชันย์ สุวรรณไพรัช 
๒๔. นายอเนก พ่ึงอินทร์ 
๒๕. นายพงษ์เทพ แพทย์รักษ์ 
๒๖. นายชาญชัย จี้สกุล 
๒๗. นายภพธรรม แสงชัยภูม ิ

๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

๑๔.๓๐ น.เป็นต้นไป 

 


