
 
 
 
 

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

 

   ตามท่ีองค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได ดาํเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลท่ัวไปที่ยื่นใบสมัคร และมีคุณสมบัติตามข อบังคับ อ.ส.ค.ว�าด วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก ไข
เพิ่มเติม เพื่อบรรจุและแต�งตั้งเป/นพนักงานในตําแหน�งเจ าหน าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ๔ (จป.วิชาชพี) , 
ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร� ๔ , ตําแหน�งนักวิชาการพัสดุ ๔ , ตําแหน�งเจ าพนักงานพัสดุ ๒ , ตําแหน�งช�าง
เคร่ืองกล ๒ , และตําแหน�งเจ าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย� ๒  นั้น  

 

   ทั้งน้ี ผู!ผานการสอบคัดเลือก 
  ตําแหนงเจ!าหน!าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ๔ (จป.วิชาชีพ) ปฏิบัติงาน ณ แผนก
วิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล�าง ได แก� นายอาทิตย� มีพานทอง 
  ให!มีผู!ขึ้นบัญชีสํารอง ได แก� น.ส.ทิพย�วิมล สุวรรณหงส� 
 

  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร� ๔ ปฏิบัติงาน ณ แผนกควบคุมคุณภาพ กองวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ� สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ได แก� น.ส.กัญญวรา ชุมกาแสง 
  ให!มีผู!ขึ้นบัญชีสํารอง ตามลําดับ ดังน้ี 
   - สํารองอันดับ ๑ ได แก� น.ส.ภริดา ภูกองชัย 
   - สํารองอันดับ ๒ ได แก� น.ส.สุพิชชา ทะนันชัย 
   - สํารองอันดับ ๓ ได แก� น.ส.ชลิตา วงศ�ภักดี 
 

  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ๔ ปฏิบัติงาน ณ แผนกพัสดุและบริการ กองบริหารงานทั่วไป 
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ได แก� น.ส.สุดารัตน� จุมพลอานันท�  
  ให!มีผู!ขึ้นบัญชีสํารอง ตามลาํดับ ดังนี้  
   - สํารองอันดับ ๑ ได แก� น.ส.สุดาวรรณ เกตสมิง   
   - สํารองอันดับ ๒ ได แก� น.ส.วยานันท� ภัทรผ�องพรรณ 

 

  ตําแหนงเจ!าพนักงานพัสดุ ๒ ปฏิบัติงาน ณ แผนกคลังสินค า กองการตลาดและการขาย 
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 

-ไมมีผู!ผานการสอบคัดเลือก- 
      



-๒- 
  ตําแหนงชางเครื่องกล ๒ 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ�นม ๑ กองโรงงาน สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
จํานวน ๒ อัตรา ได แก� 
    ๑. นายเปรมศักดิ์ รักแก!วมณี 
    ๒. นายปริญญา ชฎาจิตร 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ�นม ๒ กองโรงงาน สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
จํานวน ๘ อัตรา 
    ๑. นายปราชญ� ป:องกัน   
    ๒. นายตะวัน จอมสีลาด 
    ๓. นายธนรัตน�รุง สุทธินันท� 
    ๔. นายพลพรรธน� บุญญะรัตน� 
    ๕. นายฐาปนศิษฎ� เขียวอภิชาตบวร 
    ๖. นายทศพล เครือศรี  
    ๗. นายนิทัศน� ราศีกิจ 
    ๘. นายสายชล โชคพรม  
   
 

  ตําแหนงเจ!าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย� ๒ จํานวน ๓ อัตรา  
   - ปฏิบัติงาน ณ หน�วยส�งเสริมซับกระดาน แผนกส�งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง  
กองส�งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ?ายส�งเสริมการเลี้ยงโคนม จาํนวน ๑ อัตรา 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกฟาร�มอินทรีย� กองงานฟาร�ม ฝ?ายวิจยัและพัฒนาการเลี้ยง              
โคนม จํานวน ๒ อัตรา 

-ไมมีผู!ผานการสอบคัดเลือก- 

 

  ขอให ผู ผ�านการสอบคัดเลือกเข ารายงานตัวพร อมเตรียมเอกสารการรายงานตัว (ตามเอกสาร
แนบ) ให กับฝ?ายทรัพยากรบุคคล ณ ห องประชุมฝ?ายทรัพยากรบุคคล สํานักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก องค�การ
ส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในวันอังคารท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. หากไม�เข า
รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล�าวจะถือว�าสละสิทธิ ์
 
 
 
 
 
 



-๓- 
   สําหรับผู ที่ข้ึนบัญชีสํารองไว ให กําหนดระยะเวลาการข้ึนบัญชีสํารองไว เป/นระยะเวลา ๑ ปJ  
ในตําแหน�งเจ าหน าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ๔ (จป.วชิาชีพ) , ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร� ๔ , ตําแหน�ง
นักวิชาการพัสดุ ๔ คือต้ังแต�เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได ท่ี
ฝ?ายทรัพยากรบุคคล โทร ๐-๓๖๙๐-๙๖๘๕ 
 

                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

      
                                  

     
                                                                  (นายปภิณวิทย� วิจารณ�ปรีชา)  

                                 หัวหน าฝ?ายทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 

 

 ๑. รูปถ�ายหน าตรงไม�สวมหมวกและไม�สวมแว�นตาดาํ ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว ถ�ายคร้ังเดียวกัน                   
ไม�เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปLดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป 
 ๒. สําเนาปริญญาบัตร/สาํเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และสาํเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓.  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน จาํนวน ๑ ฉบับ 
 ๔.  สําเนาทะเบียนบ าน จาํนวน ๑ ฉบับ 
 ๕.  ใบรับรองแพทย� 
 ๖.  สําเนาใบสาํคัญทางทหาร (ในกรณีเป/นชาย) จาํนวน ๑ ฉบับ  
  ๗.  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช�น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลหลักฐาน
การสมัครสอบไม�ตรงกัน) อย�างละ ๑ ฉบับ ให ผู สมัครรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนคํารับรองว�า 
“สําเนาถูกต อง” และลงชื่อกํากับไว มุมล�างด านขวาทุกหน าของเอกสาร 
 
 

 
 


