
 

 
 
          

 
ประกาศองค์การตลาด   

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพือ่คัดเลือกเปน็พนักงานจา้งเหมา 
เพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด 

 ---------------------------------------------------------- 
ด้วย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศเรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อ

ปฏิบัติงานขององค์การตลาด ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564 จำนวน 3 อัตรา  ได้แก่  
 1) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร  จำนวน 2 อัตรา 
 2) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการเงิน  จำนวน ๑ อัตรา       

บัดนี้ การรับสมัครได้ส้ินสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการการประเมินความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับตำแหน่งตามลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และกำหนดวัน 
เวลา และสถานท่ีสอบ ดังนี้ 
 1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขององค์การ
ตลาด และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบสัมภาษณ์เพื่อรับการประเมินความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
ท่ีเหมาะสมกับตำแหน่งตามลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 2. ให้ผู้มีรายช่ือตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ มารายงานตัวก่อนถึงเวลาทดสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตำแหน่งตามลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง 20 นาที 
 3. ขอบเขตการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ 
  เป็นการทดสอบเพื่อการการประเมินความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
กับตำแหน่งตามลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้สอบสัมภาษณ์ เช่น ความสามารถ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 
 หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและประสบการณ์      
ท่ีเหมาะสมตำแหน่งตามลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง ตามกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด           
ตามประกาศฉบับนี้ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าทดสอบครั้งนี้ และสละสิทธิ์ในการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันของ
องค์การตลาด และในกรณีท่ีปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบหรือให้ข้อมูลไม่เป็นไปตามท่ีองค์การตลาดกำหนด ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้น   
จะเป็นผู้มีรายช่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
ตำแหน่งตามลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งตามประกาศองค์การตลาดฉบับนี้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ   
มาต้ังแต่ต้นและไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 20 กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 

(นายวิทยา  ทรัพย์เย็น) 
                                                      รองผู้อำนวยการองค์การตลาด  ทำการแทน 

                                   ผู้อำนวยการองค์การตลาด  



 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การตลาด  
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพือ่คัดเลือกเปน็พนักงานจา้งเหมา 

เพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด 
ลงวันที ่20 กันยายน 2564 

 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

ตำแหน่ง นิติกร (รอบเช้า) 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เวลา วันและสถานที่สอบ 

1 นางสาวมิณฑิตา  อัศวศิริศิลป์ 08.30 น. - 08.50 น. วันอังคารที่ 21 
กันยายน 2564 
รายงานตัว  
ก่อนเวลาสัมภาษณ์ 20 
นาที 
สอบสัมภาษณ์  
ณ ห้องประชุม 5 ช้ัน 2
องค์การตลาด  

2 นายอดุลย์  แก้วแสงแจ่ม 08.50 น. - 09.10 น. 
3 นายนนธนัตถ์  ทัฬหะวาสน์ 09.10 น.- 09.30 น. 
4 นายอภิสิทธิ์  มาหมั้น 09.30 น.- 09.50 น. 
5 นางสาวชลกร  ถมมา 09.50 น.- 10.10 น. 
6 นางสาวเพ็ญพิชชา  รัตนวงศ์ 10.10 น. - 10.30 น 
7 นายปฐวี  กาญจน์สมรส 10.30 น. - 10.50 น. 
8 นายภักดิภูมิ  บูรณะวงศ์ 10.50 น. - 11.10 น. 
9 นางสาวโกลัญญา  สันทัด 11.10 น. - 11.30 น. 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

ตำแหน่ง นิติกร (รอบบ่าย)  
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เวลา  วันและสถานที่สอบ 

10 นางสาวดาริณี  ใจแสน 13.00 น. - 13.20 น. วันอังคารที่ 21 
กันยายน 2564 
รายงานตัว  
ก่อนเวลาสัมภาษณ์ 20 
นาที 
สอบสัมภาษณ์ : ณ ห้อง
ประชุม 5 ช้ัน 2องค์การ
ตลาด  

11 นางสาวนาราภัทร  วัชรบุศราคำ 13.20 น. - 13.40 น. 
12 นางสาวนิลาวัลย์  รักเกื้อ 13.40 น. - 14.00 น. 
13 นางสาวทัศนีย์  บุญฤทธิ์ 14.00 น. - 14.20 น. 
14 นางสาวณัฏฐา  ทองเอียด 14.20 น. - 14.40 น. 
15 นางสาวจิตติมา  ธรรมทินนะ 14.40 น. - 15.00 น. 
16 นางสาวอนัญญา  พุฒผา 15.00 น. - 15.20 น. 
17 นางสาวสิดาพร  ประสุทธิ์ 15.20 น. - 15.40 น. 
18 นางสาวธนภรณ์  แสงสว่าง 15.40 น. - 16.00 น. 
19 นายชัยวัฒน์  ฉัตรชูเกียรติกุล 16.00 น. - 16.20 น. 

 
 
 
 

(นายวิทยา  ทรัพย์เย็น) 
                                                      รองผู้อำนวยการองค์การตลาด  ทำการแทน 

                                   ผู้อำนวยการองค์การตลาด  



 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การตลาด  
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพือ่คัดเลือกเปน็พนักงานจ้างเหมา 

เพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด 
ลงวันที ่20 กันยายน 2564 

 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

ตำแหน่ง นักการเงิน  
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เวลา  วัน เวลา สถานที่สอบ 

1 นางสาวเบญจมาศ  เพ็ญแก้ว 08.30 - 08.50 น. 

 วันอังคารที่ 21 
กันยายน 2564 
รายงานตัว ก่อนเวลา
สัมภาษณ์ 20 นาที 
สอบสัมภาษณ์  
ณ ห้องประชุม 5 ช้ัน 2
องค์การตลาด 

2 นายชูศิษฎ์  หลายรุ่งเรือง 08.50 - 09.10 น. 

 
 
 
 

(นายวิทยา  ทรัพย์เย็น) 
                                                      รองผู้อำนวยการองค์การตลาด  ทำการแทน 

                                ผู้อำนวยการองค์การตลาด  


