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     ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงาน วนัที�  8 มกราคม 2561

              นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตวัตามกําหนดวนัและเวลาที�ระบุ
- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมิภาค   (ต่างจังหวดั)    ที�มีรายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษทัฯ พจิารณารับเข้า

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตวัตามกําหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั)งนี)  บริษทัฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องตดิต่อกับทางสถาบันเพื�อจัดทําประกันอุบัตเิหตุ

ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษทั  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)    (กรณีที�นักศึกษายังไม่ได้ทําประกันกับทางสถาบัน
ตั)งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั)น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี)มาในวนัปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตวัจากทางสถาบัน 1 ชุด   ระบุวนัที�  8  มกราคม 2561  ถึงวนัสิ)นสุดที�สถาบันกําหนด
              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ)ว  หรือ  1  นิ)ว  จํานวน  4  รูป

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดังนั)นจึงต้องตรวจร่างกาย
          ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกับบริษทัฯ  และนําเอกสารดังต่อไปนี)มาแสดงในวนัปฐมนิเทศ

                1.  ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่.-  
                    -  ใบรับรองแพทย์  
                    -  ผลเอ๊กซเรย์ปอด  พร้อมฟิล์มแนบมาด้วย
                    -  ผลการตรวจอุจจาระ  (STOOL  EXAMINATION)
                    -  ผล  NASAL SWAB CULTURE  แสดงว่าไม่มีเชื)อ  STAPHYLOCOCCUS AUREUS
                    -  ผล  STOOL CULURE  แสดงว่าไม่มีเชื)อ  SALMONELLA
                 หลักฐานทั)งหมด จะต้องเป็นหลักฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั)น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวนัปฐมนิเทศ
                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-
                    -  เสื)อคลุมแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด
                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั)น  คนละ  1 คู่

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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สถาบันเทคโนโลยกีารบิน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จังหวดัชลบุรี      ดูหน้า         3

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง      ดูหน้า         4

มหาวทิยาลัยขอนแก่น      ดูหน้า         5

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวดัพษิณุโลก      ดูหน้า         6

วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลัยบูรพา      ดูหน้า         7

มหาวทิยาลัยบูรพา      ดูหน้า         8

มหาวทิยาลัยพะเยา      ดูหน้า         9

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม      ดูหน้า         10

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวดัลพบุรี      ดูหน้า         11

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม      ดูหน้า         12

มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต      ดูหน้า         13

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต      ดูหน้า         14

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที�ตั)ง หัวหิน จังหวดัประจวบครีีขันธ์      ดูหน้า         15

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่      ดูหน้า         16

มหาวทิยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น      ดูหน้า         17

สถาบันส่วนภูมิภาค
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย จตุพล พุตะรัง สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ชลินดา ใจเยน็ สํานักงานใหญ่

003 นาย ณัฐวุฒิ แต่ประเสริฐ สํานักงานใหญ่

004 นาย ทศพล ปังประยูร สํานักงานใหญ่

005 นาย พชีชากร แก้วศรัทธา สํานักงานใหญ่

006 นาย วรัญชิต อนันต์ปรีชาศรี สํานักงานใหญ่

007 น.ส. วราภรณ์ เสมาววิธันะ สํานักงานใหญ่

008 น.ส. วลัยพรรณ เกตุแก้ว ดอนเมือง

009 นาย หฤษฎ์ ศิริวฒันพนัธ์ สํานักงานใหญ่

010 นาย อานุภาพ โสภี หลักสี�

สถาบันเทคโนโลยกีารบิน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี

ชื�อ-นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กัญญาภัค ศรีวชัิย สุวรรณภูมิ

002 นาย นัฐนิช ประดษิฐาน สุวรรณภูมิ

**003 น.ส. พชร มตัตติานนท์ ดอนเมือง

004 น.ส. พรชนก ครุอําไพ สุวรรณภูมิ

**005 น.ส. สวรส ทพิยมงคล ดอนเมือง

006 น.ส. อรกช ตุงใย สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื�อ-นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ภัคณา จุลพล สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ชื�อ-นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ชุตกิาญจน์ เตชะพฒันพนัธ์ุ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. รัชพรรษ์ เมืองคุ้ม สํานักงานใหญ่

ชื�อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. คทัลียา ดดีวงพนัธื สํานักงานใหญ่

002 น.ส. จริพรรณ ดปีระเสริฐชัยกุล สํานักงานใหญ่

003 น.ส. จริาภรณ์ นิสัยกล้า สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ณิชา ทพัวงศ์ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ดรุวรรณ์ มะลาศรี สํานักงานใหญ่

006 น.ส. ปิยะพร ปิยะชน สํานักงานใหญ่

007 น.ส. ภาวดิา กาวไธสง สํานักงานใหญ่

ชื�อ-นามสกุล

วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบูรพา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กัลยาภร คเณศวรานันท์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. เขมกิา ชมเพญ็ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ทศัวรรณ เจริญฉิม สุวรรณภูมิ

004 น.ส. นํ)าทพิย์ มายา สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ภัททยิากุล อุ่นมี สํานักงานใหญ่

006 น.ส. สุวรรณภา บุญชุ่ม สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยบูรพา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

**001 น.ส. อนัญญา คลังเมือง ดอนเมือง

ชื�อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยพะเยา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. จริยา ชาวสําราญ สํานักงานใหญ่

002 นาย ฐิตกิร โพธิแท่น สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ดารารัตน์ ศรีมนัตะ สํานักงานใหญ่

ชื�อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

**001 น.ส. อาทติญา สอนดา ดอนเมือง

**002 น.ส. อภิสรา บรรณาศาสตร์ ดอนเมือง

ชื�อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี จงัหวดัลพบุรี
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. พชร ทองกัลยา สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ธนธร แจ้งใจ สุวรรณภูมิ

002 นาย อนุสรณ์ วาโร๊ะ สุวรรณภูมิ

003 นาย อารีฟ บูเกะยาเอะ สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. วราภรณ์ ทิฐิธรรมเจริญ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต

ชื�อ-นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ณัฐกฤตา ทรัพย์มณีสมชัย สํานักงานใหญ่

002 นาย ธนรัฐ ราศี สุวรรณภูมิ

003 นาย ภาศุวฒัน์ วฒันภาศิริ สํานักงานใหญ่

004 นาย วรณัฐ เจริญโสภา สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที�ตั)ง หัวหิน จังหวดัประจวบครีีขันธ์

ชื�อ-นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. นันท์นภัส สีเดะ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ฟ้าใส ณ เชียงใหม่ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

ชื�อ-นามสกุล



17

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  8  มกราคม 2561
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditor ium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กนกพร สีแสง สุวรรณภูมิ

002 นาย กิตตภิูมิ สุภิตาภรณ์ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. เนตรชนก คงสมของ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. นริศรา เพิ�มพูน สุวรรณภูมิ

005 นาย ปิยะณัฐ ปะวะลัง สุวรรณภูมิ

006 น.ส. เฟื� องฟ้า อินถา สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ศิริประภา ซ่าอินทร์ สุวรรณภูมิ

008 นาย อานนท์ คุ้มหินลาด สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น


