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- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมิภาค   (ต่างจงัหวดั)    ที�มีรายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษัทฯ พจิารณารับ
เข้าฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน

             ทั6งนี6  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกบัทางสถาบันเพื�อจดัทาํประกนัอุบัติเหตุ
ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษัท  การบินไทย  จาํกดั  (มหาชน)    (กรณีที�นักศึกษายงัไม่ได้ทาํประกนักบัทางสถาบันตั6งแต่
เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั6น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี6มาในวนัปฐมนิเทศ
              1.  หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด ระบุวนัที�  11  พฤษภาคม 2559  ถงึวนัสิ6นสุดที�สถาบันกาํหนด

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดงันั6นจงึต้องตรวจร่างกาย
       ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกบับริษัทฯ  และนําเอกสารดงัต่อไปนี6มาแสดงในวนัปฐมนิเทศ

                1.  ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่.-  

                    -  ผล  NASAL SWAB CULTURE  แสดงว่าไม่มีเชื6อ  STAPHYLOCOCCUS AUREUS

                 หลกัฐานทั6งหมด จะต้องเป็นหลกัฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั6น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวนัปฐมนิเทศ
                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-

                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั6น  คนละ  1 คู่

            นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ

              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคที�เข้าฝึกงานเดอืน พฤษภาคม 2559

----------------------------------------------------------------------------------

                    -  ผล  STOOL CULURE  แสดงว่าไม่มีเชื6อ  SALMONELLA

                    -  เสื6อคลุมแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด

              4.  รูปถ่าย  2  นิ6ว  หรือ  1  นิ6ว  จาํนวน  4  รูป
              3.  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด

                    -  ใบรับรองแพทย์  
                    -  ผลเอ๊กซเรย์ปอด  พร้อมฟิล์มแนบมาด้วย
                    -  ผลการตรวจอุจจาระ  (STOOL  EXAMINATION)
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มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ดูหน้า         3

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย ดูหน้า         4

มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ ดูหน้า         5

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ดูหน้า         6

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดูหน้า         7

สถาบันส่วนภูมภิาค
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       นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6   โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ   (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2559 
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั6น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จาํกดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย กติติพัฒน์ แก้ววิเชียร สุวรรณภูมิ

002 น.ส. จรรยารักษ์ สรรศรี สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ฉัตธิมา ฤาชา สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ชนินาถ ระบือนาม สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ชุติมา ราษีทอง สํานักงานใหญ่

006 นาย ทนงกร อาจแก้ว สุวรรณภูมิ

**007 นาย บุญญฤทธ̀ิ วรกาญจนบุญ ดอนเมือง

008 น.ส. วราพรรณ เจือจันทร์ สํานักงานใหญ่

**009 น.ส. วริษฐา สรสนิธ ดอนเมือง

010 น.ส. สุวนันท์ มั�นจิต สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกลุ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
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       นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6   โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ   (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2559 
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั6น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จาํกดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย กติติพงษ์ เข็มวิชัย สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

ชื�อ-นามสกลุ
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       นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6   โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ   (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2559 
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั6น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จาํกดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. จรีรัตน์ ปิ� นคํา สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ภัสสร สัตย์ซื�อ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ทัศนีย์ จ่าภา สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ธนาพร รินทร สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็

ชื�อ-นามสกลุ
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       นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6   โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ   (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2559 
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั6น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จาํกดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย ธนพร รัญดร สํานักงานใหญ่

ชื�อ-นามสกลุ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
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       นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6   โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ   (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2559 
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั6น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จาํกดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

**001 น.ส. นิสรีณ ดาหะมิ ดอนเมือง

**002 น.ส. พัสรี บอซู ดอนเมือง

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

ชื�อ-นามสกลุ


