
 
 
 
 

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 
................................................... 

 

   ตามท่ีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
ทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน นั้น 
   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอประกาศรายชื่อ                
ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
   ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๔   
   ๑. น.ส.อภัสนันท์ นาคหมื่นไวย       ๒. น.ส.อภิชญา นิติพงษ์อนุพร                      
   ๓. น.ส.ทิพวิมล โพธิเวส     ๔. น.ส.วรัญญา กรึมสูงเนิน    
   ๕. นายจักรชัย ขรรค์ชัยศักดิ์    ๖. น.ส.เอ้ือรัตนา หนองหาร    
   ๗. น.ส.ชญาภัส สันทอง     ๘. น.ส.มริษา สอนบุญเกิด    
   ๙. น.ส.มาริสา คุ้มญาติ     ๑๐. น.ส.ทิพย์สุคนธ์ ใจซื่อ   
   ๑๑. น.ส.อนุสรา พาที     ๑๒. น.ส.พัชรินทร์ แก้วชาลุน    
   ๑๓. น.ส.ณิรานัญจ์ พันธุประกิจ    ๑๔. น.ส.พัชรภรณ์ ใจเมือง  
   ๑๕. น.ส.ศุภพร กฤตานุสรณ์    ๑๖. น.ส.เพ็ญรวี ป้องจิตใส 
   ๑๗. น.ส.ธนาภรณ์ ผวิเหลือง    ๑๘. น.ส.ศิริวรรณ สุวรรณทัต 
   ๑๙. น.ส.ปนัดดา ทองอุทิศ    ๒๐. น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ 
   ๒๑. น.ส.กชพร อายุโย    ๒๒. น.ส.ชนิการณ์ นุ่มเอ่ียม 
   ๒๓. นายวันเฉลิม ทรัพย์สมบูรณ์    ๒๔. น.ส.สถิดาภรณ์ เขียวสา 
   ๒๕. น.ส.วิไลภรณ์ สงขกุล    ๒๖. น.ส.วชิชุลดา ค ามูลตา 
  ๒๗. น.ส.เสาวรส แต่งภูมิ     ๒๘. น.ส.กาญจนา เอี่ยมละออ 
  ๒๙. น.ส.ทรรศภรณ์ รุ่งชัยวัฒนกุล   ๓๐. น.ส.สุธรรมภรณ์ บุญเชิญ 
   ๓๑. น.ส.ทิวาวรรณ เทศเล็ก    ๓๒. น.ส.อรพินท์ นิ่มประเสริฐ 
   ๓๓. นายศิริวัชร โพธิสุข     ๓๔. น.ส.จุฑารัตน์ แซ่คู 
  ๓๕. น.ส.อารมณ์ ศักดี     ๓๖. น.ส. รัตติยา ของอ่อน 
 
                                                                                                                    /๓๗. น.ส.นันทวรรณ... 



-๒- 

 

  ๓๗. น.ส.นันทวรรณ หมอยาดี    ๓๘. น.ส.โสภา หวาดจังหรีด 
   ๓๙. น.ส.ธีรารัตน์ พูลทอง    ๔๐. น.ส.ชชัชญา กาบรินชัย 
  ๔๑. น.ส.สุชาดา ทิมสูงเนิน    ๔๒. น.ส.อ าภา ละดาดก  

 

  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ๔ (จป.วิชาชีพ) 
  ๑. น.ส.พัชรินทร์ ศิริสุทธิ์ 
  ๒. นายภูกิจ ดิษฐประยูร 
  ๓. น.ส.จุฬารัตน์ แสนแก้ว 

 

   นักวิชาการบัญชีและการเงิน ๔ 
   ๑. น.ส.สุภาวด ีปั้นทิม     ๒. น.ส.วนัสนันท์ ศรีวุฒิภัทรบวร 
  ๓. น.ส.วลัยวรรณ บุญสิงห์ศร    ๔. น.ส.ลักกี้ บูรณะสมบัติ 
   ๕. น.ส.ณัฎฐณิชา พูลทวี     ๖. น.ส.ปรัษฐา ธรรมาภิปาลกุล 
   ๗. น.ส.ณัฐธิดา เนตรทิพย์     ๘. น.ส.สุทธิดา ส าโรงพล 
  ๙. น.ส.กนกพร เวียงอินทร์    ๑๐. น.ส.วริศรา ภูพิทักษ์ 
  ๑๑. น.ส.จุฑารัตน์ นุ่นประสิทธิ์    ๑๒. น.ส.ณกานต์กมล โตอุ้ม 
  ๑๓. นายเลอพงศ์ แฝงดาหาร    ๑๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษราวรรณ ใจสูงเนิน 

 

   ขอให้บุคคลที่มีสิทธิสอบคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตามรายละเอียดห้องสอบ          
และก าหนดการสอบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ในวันสอบขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนๆ 
เพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ รายละเอียดสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร ๐-๓๖๙๐-๙๖๘๕ 
 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
 
                                                                                         (นายมุนี เมษประสาท) 
                                                  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 

 



สถานที่สอบข้อเขียน 
 

ต าแหน่ง สถานที่  

- ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๔ ล าดับที่ ๑ - ๓๐  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี อาคาร ๑            
ห้อง ๑๑๕ 

- ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๔ ล าดับที่ ๓๑ – ๔๒ 
- ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ๔          
(จป.วิชาชีพ)  
- นักวิชาการบัญชีและการเงิน ๔ 

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี อาคาร ๑           
ห้อง ๑๑๖ 

                                                      
 

ก าหนดการสอบข้อเขียน 
 

เวลา รายละเอียด 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. วิชาท่ี ๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิชาท่ี ๒ ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
 


