
 
 
 
 

ประกาศองค�การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
เร่ือง รายชื่อผู!มีสทิธิสอบข!อเขียน 
................................................... 

 

   ตามท่ีองค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได ประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพื่อบรรจุและแต�งตั้งเป)นพนักงาน นั้น 

 

   องค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยฝ+ายทรัพยากรบุคคล จึงขอ
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ พร อมประกาศรายชื่อผู เข ารับการสอบข อเขียน 
ดังต�อไปนี้  
  ก) วัน เวลา และสถานที่สอบ 
   ให ผู สมัครสอบเข าสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู ความสามารถทั่วไปและความรู 
ความสามารถเฉพาะตาํแหน�ง (ข อเขียน) โดยแบ�งการสอบออกเป)น 
    - ตําแหนงนายสัตวแพทย� ๕ , ตําแหนงนิติกร ๕ , ตําแหนงนักวิชาการ
สัตวบาล ๔ , ตําแหนงนักวิเคราะห�นโยบายและแผน ๔ , ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร� ๔ , ตําแหนง
นักวิชาการบัญชีและการเงิน ๔ , ตําแหนงวิศวกร ๔ และตําแหนงนักวิชาการผลิตภัณฑ� ๔   
สอบจํานวน ๓ วิชา ได แก� 
      วิชาที่ ๑ ความรู ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน)  
     วิชาที่ ๒ ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)  
     วิชาที่ ๓ ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง  
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)      
  ผู เข าสอบต องผ�านทั้ง ๓ วิชา โดยต องได คะแนนไม�ต่ํากว�าร อยละ ๕๐ ท้ัง ๓ วิชา ก�อน จงึจะมี
สิทธิเข าสอบแข�งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง (สัมภาษณ�)  
    - ตําแหนงเจ!าพนักงานผลิต ๒ สอบจํานวน ๒ วิชา ได แก�  
     วิชาที่ ๑ ความรู ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
     วิชาที่ ๒ ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม                 
๑๐๐ คะแนน)  
  ผู เข าสอบต องผ�านทั้ง ๒ วิชา โดยต องได คะแนนไม�ต่ํากว�าร อยละ ๕๐ ทั้ง ๒ วิชา ก�อน จึงจะมี
สิทธิเข าสอบแข�งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง (สัมภาษณ�)   
    รายละเ อียด กําหนดการสอบข อ เ ขียน รายชื่ อผู เข า รับการสอบข อเ ขียน               
เลขประจําตัวสอบ ตําแหน�งท่ีสมัครสอบ ห องสอบ แนบท ายประกาศนี้          
  ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
   ๑) การสอบแข�งขัน จะใช วิธีสอบข อเขียน และสอบสัมภาษณ� ทั้งนี้ให ผู เข าสอบ
ปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบ ตามที่กําหนด  
 



-๒- 
   ๒) ให ผู เข าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
       ๒.๑) แต�งกายให สุภาพเรียบร อย และไม�สวมรองเท าแตะฟองน้ํา  
        ๒.๒) เป)นหน าที่ของผู เข าสอบที่จะต องทราบกําหนด วัน เวลา สถานท่ีสอบ และ
ห องสอบ และจะต องเข าห องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว  
       ๒.๓) ผู เข าสอบต องนํา 
    - บัตรประจําตัวสอบ  
    - บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข าราชการ หรือบัตร
ประจําตวัเจ าหน าท่ีของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให  ซ่ึงมีรูปถ�ายและมีเลขประจําตัวประชาชน            
๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท�าน้ัน (ฉบับจริง)  
    - สําเนาปริญญาบัตร/สาํเนาประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)/สําเนา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสาํเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
    หากไม�มีเอกสารดังกล�าวแสดงตนในการเข าสอบ จะไม�อนุญาตให เข าสอบ 
       ๒.๔) การสอบข อเขียน 
     ๒.๔.๑) ผู เข าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก�อนเวลาเร่ิมสอบ แต�จะเข าบริเวณ
ห องสอบได ก็ต�อเม่ือได รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ าหน าที่คุมสอบ ผู ที่ไม�มีส�วนเก่ียวข องกับการสอบ            
ในคร้ังนี้ไม�อนุญาตให เข ามาในบริเวณหน าห องสอบ  
    ๒.๔.๒) ผู เข าสอบที่ไปถึงห องสอบหลังเวลา ๐๙.๔๕ น. ไปแล ว จะไม�
อนุญาตให เข าห องสอบ 
     ๒.๔.๓) ผู เข าสอบจะต องน่ังสอบตามท่ีนั่งสอบและแถวสอบท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบกําหนดให  ผู ใดนั่งสอบผิดท่ี หรือผิดแถวสอบ จะไม�ได รับการตรวจให คะแนน 
     ๒.๔.๔) ผู เข าสอบจะต องเชื่อฟJงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของ
คณะกรรมการ หรือเจ าหน าที่คุมสอบอย�างเคร�งครัด 
    ๒.๔.๕) ผู เข าสอบต องจัดเตรียม ปากกา ดินสอ ยางลบ หรือน้ํายาลบคําผิด
ไปใช ในการทําข อสอบ และจะต องใช กระดาษคําตอบที่จัดไว ให โดยเฉพาะเท�านั้น  
    ๒.๔.๖) ห ามนําสิ่งของ หรืออุปกรณ�อ่ืนใด นอกเหนือจากที่ระบุไว ตามข อ 
๒.๔.๕ เช�น เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทุกชนิด โทรศัพท�เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร 
กุญแจ รีโมทคอนโทรล นาฬิกา ตํารา หนังสือ บันทึกข อความ กระเปMาสะพาย กล�องหรือกระเปMาใส�ดินสอ 
เคร่ืองคํานวณ อุปกรณ�ท่ีใช คํานวณได  อุปกรณ�บันทึกภาพ เคร่ืองบันทึกเสียง และ/หรือวัสดุอุปกรณ�อ่ืนๆ ที่ส�อ
ไปในทางทุจริต ท้ังนี้ หากพบว�าผู ใดนําเข าห องสอบจะถือว�าเจตนากระทําการทุจริต 
    ๒.๔.๗) เม่ืออยู�ในห องสอบขณะสอบไม�พูดหรือติดต�อกับผู เข าสอบรายอ่ืน 
หรือไม�ออกจากห องสอบเว นแต�จะได รับอนุญาตและอยู�ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ าหน าท่ีคุมสอบ 
     ๒.๔.๘) ไม�อนุญาตให ผู เข าสอบออกจากห องสอบก�อน ๑ ชั่วโมง 
  
      
 



-๓- 
    ๒.๔.๙) ห ามผู เข าสอบคัดลอกข อสอบ หรือนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ�ทุกชนิดท่ีใช ในการสอบออกจากห องสอบ เว นแต�อุปกรณ�ที่ผู เข าสอบเตรียมมาเพื่อใช ใน
การสอบ เช�น ปากกา ดินสอ ยางลบ เป)นต น 
    ๒.๔.๑๐) เม่ือหมดเวลา และกรรมการหรือเจ าหน าที่คุมสอบสั่งให หยุด      
ทําข อสอบ ผู เข าสอบต องหยุดทันที  
  กรณีท่ีผู ใดไม�ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบคร้ังน้ี หรือผู ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต  
องค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จะไม�อนุญาตให เข าสอบ หรือให ออกจากห องสอบ หรือ
พิจารณาสั่งงดตรวจให คะแนน โดยจะยุติการสอบในคร้ังนี้ และจะไม�มีสิทธิเข ารับการสมัครสอบกับทาง อ.ส.ค. 
ต�อไป รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได ท่ีฝ+ายทรัพยากรบุคคล โทร ๐-๓๖๙๐-๙๖๘๕ 

 

                                                                                                                                     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
                                                                                (นายปภิณวิทย� วิจารณ�ปรีชา) 
                                                                                 หัวหน าฝ+ายทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 



 

กําหนดการสอบข!อเขียน 

 

ตําแหนงนายสัตวแพทย� ๕ , ตําแหนงนิติกร ๕ , ตาํแหนงนักวิชาการสัตวบาล ๔ , ตําแหนง
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ๔ , ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร� ๔ , ตําแหนงนักวิชาการ

บัญชแีละการเงิน ๔ , ตําแหนงวิศวกร ๔ และตําแหนงนักวิชาการผลิตภัณฑ� ๔   
 
 

เวลา รายละเอียด 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
วิชาที่ ๑ ความรู ความสามารถทั่วไป 

วิชาที่ ๒ ภาษาอังกฤษ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิชาที่ ๓ ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ตําแหน�ง
นายสัตวแพทย� ๕ , ตําแหน�งนักวิชาการสัตวบาล ๔ , ตาํแหน�ง
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ๔ , ตําแหน�งนักวิชาการคอมพิวเตอร� ๔  
ตําแหน�งนักวิชาการบัญชีและการเงิน ๔ , ตําแหน�งวิศวกร ๔ และ
ตําแหน�งนักวิชาการผลิตภัณฑ� ๔ ) 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิชาที่ ๓ ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ตําแหน�งนิติกร ๕) 

 
 

ตําแหนงเจ!าพนักงานผลิต ๒ 
 

เวลา รายละเอียด 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. วิชาที่ ๑ ความรู ความสามารถทั่วไป 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิชาที่ ๒ ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 

 
 


