
 
 
 
 

ประกาศองค�การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
เร่ือง รายช่ือผู!ผานการสอบคัดเลือก 
................................................... 

 

   ตามท่ีองค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได ดําเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลท่ัวไปท่ียื่นใบสมัคร และมีคุณสมบัติตามข อบังคับ อ.ส.ค.ว�าด วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป/นพนักงานในตําแหน�งนักวิชาการผลิตภัณฑ� ๔ นักวิชาการการเกษตร ๔ 
ตําแหน�งเจ าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย� ๓ ตําแหน�งเจ าพนักงานผลิต ๒ และตําแหน�งช�างเครื่องกล ๒ นั้น  

   ท้ังนี้ ผู!ผานการสอบคัดเลือก 
  ตําแหนงนักวิชาการผลิตภัณฑ� ๔ 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงงาน สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต  ได แก� 
น.ส.ประไพพิศ ประสมศรี 
   ให!มีผู!ข้ึนบัญชีสํารอง ตามลําดับ ดังนี้  
      - สํารองอันดับ ๑ ได แก� น.ส.ปทันทิญา คงสุทธิ์ 
    - สํารองอันดับ ๒ ได แก� น.ส.วรรณภา ตะกรุดโทน 
    - สํารองอันดับ ๓ ได แก� น.ส.กมลพร สิงห�ฉลาด  
    - สํารองอันดับ ๔ ได แก� น.ส.ณัฐภิชา อินทร�พันธ� 
  ตําแหนงนักวิชาการการเกษตร ๔ 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกส�งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล�าง กองการตลาด               
และการขาย สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล�าง ได แก� นายรัฐภูมิ เทียบแก!ว    
   ให!มีผู!ข้ึนบัญชีสํารอง ตามลําดับ ดังนี้ 
    - สํารองอันดับ ๑ ได แก� น.ส.เสาวภาคย� ชัยภูมิ  
    - สํารองอันดับ ๒ ได แก� น.ส.กมลวรรณ ขอบใจ 
  ตําแหนงเจ!าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย� ๓ 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกฟาร�มอินทรีย� กองงานฟาร�ม ฝ<ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยง                 
โคนม ได แก� นายธานัท จันทร�ม่ัน    
   ให!มีผู!ข้ึนบัญชีสํารอง ตามลําดับ ดังนี้  
    - สํารองอันดับ ๑ ได แก� นายไกรลาศ จงกล   
    - สํารองอันดับ ๒ ได แก� นายณัฏฐ�ชวัตฆ� สงครามชัย 
    - สํารองอันดับ ๓ ได แก� น.ส.ผกาพรรณ มีอารีย�   
    - สํารองอันดับ ๔ ได แก� นายดวน แก!วหม่ืนฤทธิ์  

     /ตําแหน�ง...



-๒- 
  ตําแหนงเจ!าพนักงานผลิต ๒ 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ�นม กองโรงงาน สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ
ตอนล�าง ได แก� นายพิษณุ ประพันธ�ศิริ   
   ให มีผู ข้ึนบัญชีสํารอง ตามลําดับ ดังนี้  
    - สํารองอันดับ ๑ ได แก� นายสายชล โชคพรม   
    - สํารองอันดับ ๒ ได แก� นายสุทิน สังข�ทอง 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ�นม กองโรงงาน สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ
ตอนบน ได แก� นายเกียรติพนา สุป?นตา  
   ให มีผู ข้ึนบัญชีสํารอง ได แก� นายรัฐการ สวางไพบูลย� 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงงาน สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง                
ไมมีผู!ผานการสอบสัมภาษณ� 
  ตําแหนงชางเครื่องกล ๒ 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารการท�องเท่ียว กองบริหารงานท่ัวไป ฝ<ายท�องเท่ียว                 
เชิงเกษตร ได แก� นายวรวัฒน� สอดกลาง 
   ให มีผู ข้ึนบัญชีสํารอง ตามลําดับ ดังนี้  
    - สํารองอันดับ ๑ ได แก� นายต!นตระกาณฑ� นวลสาลี   
    - สํารองอันดับ ๒ ได แก� นายดนัย มวงไหม 
    - สํารองอันดับ ๓ ได แก� นายวิศรุต มากทิม 

 

  ขอให บุคคลท่ีมีรายชื่อ (ตามบัญชีรายช่ือแนบ) เข ารายงานตัวพร อมเตรียมเอกสาร                   
การรายงานตัว (ตามเอกสารแนบ) ให กับฝ<ายทรัพยากรบุคคล ณ ห องประชุมฝ<ายทรัพยากรบุคคล สํานักงาน 
อ.ส.ค.มวกเหล็ก องค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในวันจันทร�ท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘               
เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม�เข ารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล�าวจะถือว�าสละสิทธิ์ 
   สําหรับผู ท่ีข้ึนบัญชีสํารองไว ให กําหนดระยะเวลาการข้ึนบัญชีสํารองไว เป/นระยะเวลา ๑ ปI คือ
ต้ังแต�เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดสอบถามเพ่ิมเติมได ท่ีฝ<ายทรัพยากรบุคคล                   
โทร ๐-๓๖๙๐-๙๖๘๕ 
 

                                 ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

                                 สชุาติ จริยาเลิศศักด์ิ 
                                 นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ 

                                รองผู อํานวยการ ทําการแทนผู อํานวยการ 
                                  องค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย 



บัญชีรายช่ือแนบ 

 

 ๑. น.ส.ประไพพิศ ประสมศรี   ๒. นายรัฐภูมิ เทียบแก ว 
 ๓. นายธานัท จันทร�ม่ัน    ๔. นายไกรลาศ จงกล 
 ๕. นายณัฏฐ�ชวัตฆ� สงครามชัย   ๖. น.ส.ผกาพรรณ มีอารีย� 
 ๗. นายด�วน แก วหม่ืนฤทธิ์   ๘. นายพิษณุ ประพันธ�ศิริ 
 ๙. นายเกียรติพนา สุปOนตา   ๑๐. นายวรวัฒน� สอดกลาง 
 ๑๑. นายต นตระกาณฑ� นวลสาลี 
 

เอกสารแนบ 

 

 ๑. รูปถ�ายหน าตรงไม�สวมหมวกและไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว ถ�ายครั้งเดียวกัน                   
ไม�เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปOดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป 
 ๒. สําเนาปริญญาบัตร/สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.  สําเนาทะเบียนบ าน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕. ใบรับรองแพทย� 
 ๖.  สําเนาใบสําคัญทางทหาร (ในกรณีเป/นชาย) จํานวน ๑ ฉบับ  
  ๗.  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช�น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลหลักฐาน
การสมัครสอบไม�ตรงกัน) อย�างละ ๑ ฉบับ ให ผู สมัครรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนคํารับรองว�า 
“สําเนาถูกต อง” และลงชื่อกํากับไว มุมล�างด านขวาทุกหน าของเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


