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              นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ
- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมิภาค   (ต่างจังหวดั)    ที�มีรายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษัทฯ พจิารณารับเข้า

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั�งนี�  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกบัทางสถาบันเพื�อจัดทาํประกนัอบุัติเหตุ

ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษัท  การบินไทย  จํากดั  (มหาชน)    (กรณทีี�นักศึกษายงัไม่ได้ทาํประกนักบัทางสถาบัน
ตั�งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั�น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี�มาในวนัปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด   ระบุวนัที�  8  สิงหาคม 2559  ถงึวนัสิ�นสุดที�สถาบันกาํหนด
              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงานวนัที� 8 สิงหาคม 2559

                                                               ----------------------------------------------------------------------------------
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  8   สิงหาคม 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ปาภาวนิ สินอุดม สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ภทัรวรรณ จันสุกสี สุวรรณภูมิ

003 น.ส. มาริษา ดาํมนิเศก สํานักงานใหญ่

004 น.ส. รัศมิHมาลนิ สง่าโฉม สุวรรณภูมิ

005 น.ส. รัศมี น้อยจันทร์ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. สุจิตรา ศรีสุวอ สํานักงานใหญ่

007 น.ส. สุชมติา สุทาพงษ์ สํานักงานใหญ่

008 น.ส. สุภชัชา ทองโสภา สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จังหวดัชลบุรี
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  8   สิงหาคม 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย ปุญยวจัน์ พานมะลิ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. รัตตยิากร ไกรวาส สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  8   สิงหาคม 2559

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กรองกาญจน์ เจริญรัตน์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. จิรัชญา เผอืกผ่อง สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ชลธิชา รักพชื สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ณมน ประพาฬสุข สุวรรณภูมิ

005 น.ส. นวพร แสนศิริ สํานักงานใหญ่

006 น.ส. วไิลภรณ์ คงกะทรัพย์ สํานักงานใหญ่

007 น.ส. วลิาสินี คาํตรี สํานักงานใหญ่

008 น.ส. อารยา ศิลธร สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยับูรพา
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  8   สิงหาคม 2559

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. พทัชาวดี สุดประเสริฐ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี จังหวดัลพบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  8   สิงหาคม 2559

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย ศุภชัย ดรแสนปราบ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. สุธิดา ทะลาไธสง สํานักงานใหญ่

003 น.ส. หทัยมาศ แก้วไตรรัตน์ สํานักงานใหญ่

004 นาย อดศิร บุญบุตร สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  8   สิงหาคม 2559

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. โชตกิา จักษุคาํ สํานักงานใหญ่

002 นาย บุญญฤทธิH จันทร์แจ้ง สํานักงานใหญ่

003 น.ส. เพญ็นภา ศิรินัย สํานักงานใหญ่

004 น.ส. สุกญัญา พรมชาติ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  8   สิงหาคม 2559

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. นิศาชล เปี� ยครองสวน สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  8   สิงหาคม 2559

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กมลวรรณ วนัแก้ว สํานักงานใหญ่

002 นาย ศตวรรษ วงศ์จันทร์ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี


