
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคดัเลือก 

-------------------------- 
 ตามประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและคัดเลือกเปนลูกจางโครงการของสถาบัน จํานวน 15 อัตรา ดังนี้ 
 

1. เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Manager) จํานวน 1  อัตรา 
2. เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst) จํานวน 3  อัตรา 
3. เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (UX/UI Developer) จํานวน 1  อัตรา 
4. เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) จํานวน 9  อัตรา 
5. เจาหนาที่จัดการงานทั่วไป จํานวน 1  อัตรา 

บัดนี้ การรับสมัครไดเสร็จสิ้นแลว สถาบันจึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจาง
โครงการของสถาบันในตําแหนงขางตนตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 
                

1. หลักเกณฑวิธีการคดัเลือก 

 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางโครงการของสถาบันจะประเมินความรู ความสามารถและ

ความเหมาะสมดานตางๆ ที่จะสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพตอการทํางานและเปนประโยชนตอองคกร 

การสอบคัดเลือกจะดําเนินการผานระบบ ZOOM โดยใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางโครงการ 

ตามบัญชีแนบทายประกาศ 1 - 4 ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ยืนยันการเขารับการคัดเลือก ผานทางอีเมล  hr@mail.narit.or.th ตั้งแตบัดน้ีจนถึง 

วันศุกรท่ี 24 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. (หากไมดําเนินการจะถือวาสละสิทธ์ิ)   

ขั้นตอนท่ี 2 สถาบันนําสงลิงกและรหัสเขาระบบ ZOOM ผานทางอีเมลที่ไดรับการยืนยัน ในวันจันทร

ที่ 27 มิถุนายน 2565  

ขั้นตอนที่ 3 มีสิทธิเขารับการคัดเลือก เขารับการสอบผานระบบ ZOOM รายละเอียดตามบัญชีแนบ

ทายประกาศ 1 - 4   

 

2. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก  

 สถาบันจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต 

www.NARIT.or.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท 053-121-268 ตอ 283 
 

  ประกาศ ณ วันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 



 

บัญชีแนบทายประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
เร่ือง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 

 
บัญชีหมายเลข 1  

 

ตําแหนง : เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Manager) 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 นายกรกฏ ทิศหลา 

2 นายศุภกร แสนบุบผา 

3 นายดนัยภพ คมนาคม 
 

ตําแหนง : เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst) 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 นายเติมโชค มานิตสกุล 

2 นายอิทธิพล ตะนา 

3 นางสาวปารนันท นาคนิยม 

4 นายศานิตย แกวทะวัน 

5 นายเสฐยีรพงษ ยอดนิล 
 

ตําแหนง : เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (UX/UI Developer) 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 นายจักรพงษ คุณะแสน 

2 นางสาวอรุโณทัย ตันถาง 
 

 

กําหนดการสอบคัดเลือกผานระบบ Zoom 

 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

 หมายเหตุ   ใหผูเขารับการสอบคัดเลือก เขาระบบ ZOOM กอนเวลาสอบสัมภาษณ 10 นาที              

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีแนบทายประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ 
 
 

บัญชีหมายเลข 2  
 
ตําแหนง : เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล 

1 นายจักรพงษ คุณะแสน 

2 นายเกรียงศักดิ์ เศวตสวัสดิกุล 

3 นายนนทวัฒน หานตระกูล 

4 นายนัทธพงศ เสนหา 

5 นายสิทธิศักดิ์ คาํแปง 

6 นายวรเชษฐ วงศไชยทา 

7 นายสมภพ แกวขวัญไกร 

8 นายปฏิภาณ มาชมภู 
 

กําหนดการสอบคัดเลือกผานระบบ Zoom 

 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 - 16.00 น. 
  
 หมายเหตุ   ใหผูเขารับการสอบคัดเลือก เขาระบบ ZOOM กอนเวลาสอบสัมภาษณ 10 นาที              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีแนบทายประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ 
 
 

บัญชีหมายเลข 3 
 
ตําแหนง : เจาหนาที่จัดการงานทั่วไป 
 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล 

1 นางสาวศุภราภรณ จินายะ 

2 นายปยวัฒน สุตัน 

3 นางสาวกนกพร ชัยรังษี 

4 นางสาวภิญชัญญา โกแสนตอ 

5 นางสาวกานตธิดา สุวรส 

6 นางสาววีรยิารัศมิ์ จิรพัชรกุลกิจ 

7 นางสาวชลธิชา ศรีงาม 

8 นางสาวเกศรา นันปนตา 

9 นางสาวอาริสา เสริมทรัพย 

10 นายวันชนะ จิตตะ 

11 นางสาวศศธิร ผิวเหลือง 

12 นางสาวชญาณิศา กันธวงค 

 

กําหนดการสอบคัดเลือกผานระบบ Zoom 

 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
  
 หมายเหตุ   ใหผูเขารับการสอบคัดเลือก เขาระบบ ZOOM กอนเวลาสอบสัมภาษณ 10 นาที              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีแนบทายประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ 
 
 

บัญชีหมายเลข 4 
 
ตําแหนง : เจาหนาที่จัดการงานทั่วไป 
 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล 

13 นางสาวกุลธิดา ศรีสวัสดิ์ 

14 นางศันสนีย สาครินทร 

15 นางสาวนุชอารีย ปนทะนัน 

16 นางสาวธาดารัตน พรมเทศ 

17 นางสาวกัญญารัตน อ่ินแกว 

18 นางสาวชัญญาพัทธ ฐิติสุววรณพร 

19 นางสาวกนกขวัญ บุณยะจิตติ 

20 นางสาวกฤติยา สละมวง 

21 นางสาวศินีลักษณ ญะเมืองมอญ 

22 นางสาวพรพรรณ สิงหประเสริฐ 

23 นางสาวอาธิชาร อิ่มเจริญ 

24 นางสาวจตุพร อินหนอ 

25 นางสาวอริญชภัสร ใจดี 

26 นางสาวสรสวรรค ศรีระ 

27 นางสาวกมลลักษณ วุฒิพงศชัยกิจ 

28 นางสาวสุนันทา เทพปน 

29 นางสาวเบญญาภา อิตุพร 

 

กําหนดการสอบคัดเลือกผานระบบ Zoom 

 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
  
 หมายเหตุ   ใหผูเขารับการสอบคัดเลือก เขาระบบ ZOOM กอนเวลาสอบสัมภาษณ 10 นาที              
 
 

 

 

 


