
หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ
001 ร.ท.วีรยุทธ ศรีจันทรา
002 ร.ต.ปกรณ์ ทองสุขุม
003 จ.ต.ณกรณ์ ดวงดี
004 นายเชาวนนท์ บญุวงศ์
005 น.ส.โสรยา หมูพ่ิทกัษ์
006 น.ส.กนกนันท์ สุวรรณพฤกษ์
007 น.ส.กฤชกนก ศรีเมือง
008 นายกฤตภาส คุณบวั
009 น.ส.ก าไล ม้อมพะเนาว์
010 นายกติติศักด์ิ ออ้มชาติ
011 นายกรีวิทย์ ภกัดีใหม่
012 นายคณรัตน์ ยินดีมิตร
013 น.ส.จามจุรี ยรรยง
014 น.ส.จิรัญญา สุเปารุษ
015 น.ส.ชนิกา สวัสดิมงคล
016 น.ส.ชมพูนุท ทบัทมิชัย
017 น.ส.ชุติมา ลลิตไพศาล
018 น.ส.ฐิรญาณ์ มามาตร
019 นายณฐพงศ์ รอดกนัภยั
020 น.ส.ณัฏฐณิชา ขุนศรี
021 น.ส.ณัฐนรี พิมพ์ประเสริฐ
022 น.ส.ณัฐวรรณ โนจากลุ
023 น.ส.ตาดารา กอ่ต้ังสัมพันธ์
024 น.ส.ธนาภรณ์ จิรบรรเจิด
025 น.ส.ธารทพิย์ ภทัรโกศล
026 นายนนทชัย คงแกว้
027 นายนพรุจ กล  าทอง
028 น.ส.นฤมล ศรีผ่องใส
029 น.ส.นวพรรษ ทาเงิน
030 น.ส.นันทวัฒน์ ท าสอาด

ยศ - ชื อ - สกุล

ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือกผู้สื อข่าว  ททบ. 
ในวันศุกร์  ที   3  ต.ค. 57  เวลา  09.30 - 12.30  น.



หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ
031 น.ส.บษุยา บญุคง
032 นายปวริศร์ ปฏภิาณวัฒน์
033 นายปฐัพงษ์ สถาวรสมิต
034 น.ส.พรรณพนัช ปญัญาทพิย์
035 น.ส.พิมพิศา ลีลาปญัญาชน
036 น.ส.ยุวธิดา ภคู านวน
037 น.ส.รวีกาญจน์ เรียบนวน
038 น.ส.วทญัญา จิระเมทา
039 น.ส.วนัชพร พงศ์ถาวรภญิโญ
040 น.ส.วรรณิกา ช่วยอนันต์
041 น.ส.วิมลมาศ มีมุข
042 น.ส.ศรวณีย์ พรมเสน
043 น.ส.ศรีวตาภรณ์ แกน่โพธิ์
044 น.ส.ศุภรักษ์ เอี ยมรัตน์
045 น.ส.อณัญญา ศุกระกาญจน์
046 นายอนุพงษ์ ทองชั้น
047 นายอรรถกร เฉยทมิ
048 น.ส.อลิษา มณีภาชน์
049 นายอบัดุลรอฟูร หะยีสันต์ิ
050 น.ส.เขมินทรา สุขะเกตุ **ยังไม่มีใบผลการศึกษา

051 น.ส.เจนจิรา ชะเอม "
052 นายจักริน อนิทรทตั "
053 น.ส.ณัฐกฤตา ธรรมธร "
054 น.ส.ดวงกมล แสงจันทร์ "
055 น.ส.ธนพร สุขสงัด "
056 น.ส.ธมนรัตน์ ขันธะวินะหุ "
057 น.ส.ภทัรภร นิติโยธิน "
058 น.ส.สุชาดา มาชื น "
059 นายอฟันัน อบัดุลเลาะ "

ยศ - ชื อ - สกุล



การปฏิบัติของผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือกผู้สื อข่าว  ททบ.

1.    ให้ผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือกมารายงานตัวและเข้ารับฟังการชี้แจงการสอบในวันที  3 ต.ค. 57  เวลา 09.00 น. 

โดยทุกคนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบมาแสดงตัวต่อกรรมการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ชั้น 10 ททบ.

เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป

2.   ท าการทดสอบข้อเขียนจะท าการสอบภาคปรนัย จ านวน 100 ข้อ  และอัตนัย จ านวน  3 ข้อ ภายในเวลา

09.30 - 12.30 น. ผู้มาสายเกินเวลา 30 นาที หมดสิทธิห์้องสอบ และห้ามน าอุปกรณ์สื อสารทุกชนิดเข้าห้อง

3.   รายละเอียดเพิ มเติม  โทร. 02 - 2700412  ในเวลาราชการ

     ตรวจถูกต้อง

              พันเอก สติ   ดีหลี

เลขานุการคณะกรรมคัดเลือกผู้สื อข่าว ททบ.







โดยทุกคนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบมาแสดงตัวต่อกรรมการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ชั้น 10 ททบ.


