
ประกาศสำนักเทคโนโลยีซีวภัณฑ์สัตว์
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ตามประกาศ สำนักเทคโนโลยีซีวภัณฑ์สัตว์ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ 
เป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา น้ัน

นัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จส้ินลงแล้ว จึงขอประกาศรายซ่ือผู้มีลิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามลำดับ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง น ักบ ัญชี จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับ หมายเลขประจำตัวสอบ ซื่อ-สกุล
๑ ๐๑ นางสาวทิพธัญญา หอมลำราญ
๒ ๐๒ นางสาวสุนีย์ เสาศิริ
๓ ๐๓ นางสาวศมนณกร แสงหิรัญ
๔ ๐๔ นางสาวพิขามญซ์ คุณรัก
๕ ๐๕ นางสาวณัฐณิชา แบชุนทด

ทั้งนี้ขอให้ผู้ม ีรายซื่อข้างด้น เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
- สอบความรู้ความสามารถทั้วไป(สอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปีอย สำนักเทคโนโลยีขีวภัณฑ์สัตว์
- ประกาศรายซ่ือผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป ในวันอังคารท่ี ๒๔ -มกราคม ๒๕๖๖ เว่ลา 

๐๘.๓๐น.- ๑๒.๐๐น. (ข่วงเข้า) ณ บอร์ดติดประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอาร์พ ีโยนส์ หรือทางเว็บไซต์ 
http://biologic.dld.go.th ติดต่อสอบถามข้อม ูลเพ ิ่มเต ิมได้ท ี่งานบริหารทรัพยากรบ ุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สำนักเทคโนโลยซวภัณฑสัตว โทร. ๐๔๔-๓๑๑๔๗๖, ๐๔๔-๓๑๒๘๖๓ ต่อ ๑๑๔๐, ๑๑๔๑

- สอบความรู้ความสามารถ ทักษะ เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันอังคารที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑ ๓ .๐๐  น. ถ ึงเวลา ๑ ๖ .๐ ๐  น. (ซ ู่วงน ่าย) ณ ห ้องประชุมโรคปากและเท ้าเบ ื่เอย 
สำนักเทคโนโลยีขีวฺภัณฑ์สัตว์ อำเภอปากช่อง

- ท้ังน้ีต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป (สอบข้อเขียน) ได้คะแนนไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ 
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง และต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ตำแหน่ง ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

๒. ตำแหน่ง เจ ้าพน ักงานการเง ินและบ ัญ ช ี จำนวน ๑ อ ัตรา

ลำดับ หมายเลขประจำตัวสอบ ซื่อ-สกุล
๑ ๐๑ นายขจรวุฒ ิ จันทร์เดซ
๒ ๐๒ นางสาวจริญญา ประเสริฐ

/ . . . . .ท ัง้น้ี
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-๒-

ทั้งนี้ขอให้ผู้ม ีรายซื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป(สอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเใ1เอย สำนักเทคโนโลยีขีวภัณฑ์สัตว์
- ประกาศรายซ่ือผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป ในวันอังคารท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๖๖ เวลา 

๐๘.๓๐น .-๑๒ .๐๐น. (ช่วงเข้า) ณ บอร์ดติดประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอาร์พ ีโยนส์ หรือทางเว็บไซต์ 
http://biologic.dld.go.th ติดต่อสอบถามข้อม ูลเพ ิ่มเต ิมได้ท ี่งานบริหารทรัพยากรบ ุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สำนักเทคโนโลยี'ขีวภัณฑสัตว์ โทร. ๐๔๔-๓๑๑๔๗๖, ๐๔๔-๓๑๒๘๖๓ ต่อ ๑๑๔๐, ๑๑๔๑

- สอบความรู้ความสามารถ ทักษะ เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันอังคารที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๔๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. (ช่วงน่าย) ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเซ่ืเอย 
สำนักเทคโนโลยีขีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอปากช่อง

- ท้ังน้ีต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป (สอบข้อเขียน) ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง และต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ตำแหน่ง ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

๓. ตำแหน่ง ช่างโยร่า จำนวน ๑ อัตรา
ลำดับ หมายเลขประจำตัวสอบ ซื่อ-สกุล
๑ ๐๑ นางสาวดลรยา มงคลเกิด

ทั้งนี้ขอให้ผู้ม ีรายซื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป(สอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๖๖ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเบื่เอย สำนักเทคโนโลยีขีวภัณฑ์สัตว์
- ประกาศรายซ่ือผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป ในวันอังคารท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๖๖ เวลา 

๐๘.๓๐น.- ๑๒.๐๐น. (ช่วงเข้า) ณ บอร์ดติดประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอาร์พ ีโยนส์ หรือทางเว็บไซต์ 
http://biologic.dld.go.th ติดต่อสอบถามข้อม ูลเพ ิ่มเต ิมได้ท ี่งานบริหารทรัพยากรบ ุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สำนักเทคโนโลยซวภัณฑสัตว โทร. ๐๔๔-๓๑๑๔๗๖, ๐๔๔-๓๑๒๘๖๓ ต่อ ๑๑๔๐, ๑๑๔๑

- •สอบความรู้ความสามารถ ทักษะ เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันพธที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๔๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. (ช่วงเข้า) และสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ เฉพาะ 
ตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. (ช่วงเข้า)
ณ กลุ่มช่างซ่อมบำรุง สำนักเทคโนโลยีขีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอปากช่อง

- ท้ังน้ีต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป (สอบข้อเขียน)ได้คะแนนไม,ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง และต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ตำแหน่ง ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

๔. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน จำนวน 6> อัตรา
ลำดับ หมายเลขประจำตัวสอบ ซื่อ-สกุล
๑ ๐๑ นายสมโภชน่ กลัดสันเทียะ
๒ ๐๒ นายอิทธิเซษฐ์ แต้เถา

/. ทั่งนี้

http://biologic.dld.go.th
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-๓-

ทั้งนี้ขอให้ผู้ม ีรายซื่อข้างต้น เข้ารับการใ]ระเมินสมรรถนะ ดังนี้
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒(ร:๖๖ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประขุม ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเซื่เอย สำนักเทคโนโลยีขีวภัณฑ์สัตว์
- ประกาศรายซ่ือผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป ในวันอังคารท่ี ๒๔มกราคม ๒(ร๖๖ ช่วงเข้า 

ณ บอร์ดติดประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอาร์พีโยนส์ หรือทางเว็บไซต์ http://biologic.dld.go.th ติดต่อ 
สอบถามข ้อม ูลเพ ิ่ม เต ิมได ้ท ี่งานบริหารทร ัพยากรบ ุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเทคโนโลยีซีวภัณฑ์สัตว์ 
โทร. ๐๔๔-๓๑๑๔๗๖, ๐๔๔-๓๑๒๘๖๓ ต่อ ๑๑๔๐, ๑๑๔๑

- สอบความรู้ความสามารถ ทักษะ เฉพาะตำแหน่ง (สอใ)ข้อเขียน) ในวันพุธที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๔๖๖ เวลา ๐ ๙ .๐ ๐  น. ถีงเวสา ๑๒.๐๐ น. (ช่วงเข้า) และสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ เฉพาะ 
ตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๖ เวลา ๐๙.๐๐  นั. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. (ช่วงเข้า) 
ณ กลุ่มช่างซ่อมบำรุง สำนักเทคโนโลยีขีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอปากช่อง

- ท้ังน้ีต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป (สอบข้อเขียน)ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง และต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ตำแหน่ง ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

๕. ตำแหน่ง พน ักงานผลิตช ีวภ ัณฑ ์ จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับ หมายเลขประจำตัวสอบ ซื่อ-สกุล
๑ ๐๑ นายพีระพงษ์ วงสว่าง
๒ ๐๒ นางสาวณัฐณิซา ภูสง่า
๓ ๐๓ นางสาวซลธิซา ชูแก้วเขย
๔ ๐๔ นายอนุสรณ์ จิตต์สูงเนิน
๔ ๐๔ นายอนุวัติ ข้องนอก
๖ ๐๖ นายศุภวิซญ์ จันทร์น้อย
๗ - ๐๗ นางสาวพิมพ์ประภา ข้างสีทา
๘ ๐๘ นางสาวสุดารัตน์ คิริขัย
๙ ๐๙ นางสาวณิขา เบญจพัฃร์
๑๐ ๑๐ นายรัฐภูม ิ ทองแย้ม
๑๑ ๑๑ นางสาวนิรซา วัดมิ่งพะเนา
๑๒ ๑๒ นายเซาว์ว ัฒน ์ ดัจฉพันธ์
๑๓ ๑๓ นางสาววิฃญาดา ศรีนิเวศน์
๑๔ ๑๔ นางสาวเดือนเพ ็ญ เรือนใหม่
๑๔ ๑๔ นางสาวรัขนก สุขเกิด
๑๖ ๑๖ นางสาวกัญฐมณี ผลทวี
๑๗ ๑๗ นายภูวน ัย เชือนรัมย์
๑๘ ๑๘ นางสาวปาลิตา จอมเกาะ
๑๙ ๑๙ นางสาวภัทรนันท์ ศรีหาญ
๒๐ ๒๐ นางสาวธัญชนก ทัดซ่อม'วง

/....ลำด ับ
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ลำดับ หมายเลขประจำตัวสอบ ซื่อ-สกุล
๒๑ ๒๑ นายศุภวิซญ์ บาตรโพธึ๋
๒๒ ๒๒ นายสมมาศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๒๓ ๒๓ นายกีรพล บ ุญเกลี้ยง
๒๔ ๒๔ นางสาวนริสา อินทร์สูงเนิน
๒๔ ๒๔ นางสาวพิมพ์ณ ิศา อรุณอูสูงเนิน

ทั้งนี้ขอให้ผู้ม ีรายซื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินลมรรถนะ ดังนี้
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป(สอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕;๖๖ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเบื่เอย สำนักเทคโนโลยีซีวภัณฑ์สัตว์
- ท้ังน้ีต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป (สอบข้อเขียน) ไต้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

๖ . ประกาศรายซ ื่อผ ู้ม ีส ิทธ ิสอบส ัมภาษณ ์ ในวันศ ุกร ์ท ี่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ด 
ติดประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอาร์พีโยนส์ หรือทางเว็บไซต์ http://biologic.dld.go.th ติดต่อสอบถาม 
ข ้อ ม ูล เพ ิ่ม เต ิม ไ ต ้ท ี่ง าน บ ร ิห าร ท ร ัพ ย าก ร บ ุค ค ล  ฝ ่ายบ ร ิห ารท ั่วไป  ส ำน ัก เท คโน โลย ีข ีวภ ัณ ฑ ์ส ัตว ์ 
โทร. ๐๔๔-๓๑๑๔๗๖, ๐๔๔-๓๑๒๘๖๓ ต่อ ๑๑๔๐, ๑๑๔๑

ประกาศ ณ วันท่ี 7 e> มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖

o o แแ
[เจาตุรนต พลราข)

ภสัำนวยการสำนักเทคโนโลยีซีวภณัฑสั์ตว์

http://biologic.dld.go.th

