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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  มิถุนายน 2559 ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบันกาํหนด
              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดงันั�นจึงต้องตรวจร่างกาย
     ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกบับริษัทฯ  และนําเอกสารดงัต่อไปนี�มาแสดงในวนัปฐมนิเทศ

                1.  ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่.-  
                    -  ใบรับรองแพทย์  
                    -  ผลเอ๊กซเรย์ปอด  พร้อมฟิล์มแนบมาด้วย
                    -  ผลการตรวจอจุจาระ  (STOOL  EXAMINATION)
                    -  ผล  NASAL SWAB CULTURE  แสดงว่าไม่มีเชื�อ  STAPHYLOCOCCUS AUREUS
                    -  ผล  STOOL CULURE  แสดงว่าไม่มีเชื�อ  SALMONELLA
                 หลกัฐานทั�งหมด จะต้องเป็นหลกัฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั�น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวนัปฐมนิเทศ
                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอปุกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-
                    -  เสื�อคลมุแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด
                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั�น  คนละ  1 คู่

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบนัภูมภิาคเข้าฝึกงาน วนัที� 8 มถุินายน 2559

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กนกวรรณ อุดมมั�น สํานักงานใหญ่

002 นาย กฤช พฒันศิลป์ สํานักงานใหญ่

003 นาย กติตธัิช ธนรักษ์สลากลุ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. จินต์จุฑา จิตตภิกัดี สํานักงานใหญ่

005 นาย ชยธร นามซุย สํานักงานใหญ่

006 นาย ณฏัฐนันห์ บุตรดษิฐ์ สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ณฐัฑรี ศรีพทุธิรัตน์ หลกัสี�

008 นาย ภควฒัน์ เอี�ยมโวทาน สุวรรณภูมิ

009 น.ส. ภทัรกร ธรรมนิยม สํานักงานใหญ่

010 น.ส. รัญชิดา พงค์สุรชีวนิ สุวรรณภูมิ

011 นาย วศิพนธ์ กติวินารัตน์ ดอนเมอืง

012 น.ส. สุชัญญา ดวงทวี สํานักงานใหญ่

013 น.ส. สุรางค์ ทันตภาคย์ สํานักงานใหญ่

014 น.ส. อชิรญา วชิราชัย สุวรรณภูมิ

015 น.ส. อรอุษา กลัยารัตน์ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กลัยาณี ช่างเหลก็ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. กานต์ชนก ลลีากานต์ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. กสุุมา พชัรประสิทธิ_ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. เปรมมกิา เทพเรือง สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ปวณ์ีนุช ชาครบณัฑติ สํานักงานใหญ่

006 น.ส. พรรณธิพา ลลีานุช สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ภาพพมิพ์ หนูพฒัน์ สํานักงานใหญ่

008 น.ส. มณกีานต์ คาํไพเลื�อน สํานักงานใหญ่

009 น.ส. สุดารัตน์ ไหวพริบ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน

ชื�อ - นามสกุล



5

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ฉัตรดนีิ คนมั�น สุวรรณภูมิ

002 น.ส. พรทิฆมัพร ขุนทอง สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กญัญ์วรา มปัีญโญ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ธนาพร กาบใส สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ธมลวรรณ มะโนริ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ธราธร แก้วใจ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ธันธิดา ปงลงักา สํานักงานใหญ่

006 นาย ธเนศ ปัจวทิย์ สํานักงานใหญ่

007 นาย ยุทธชัย พนัผง สํานักงานใหญ่

008 นาย สามารถ หลาํดี สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กมลชนก อตัถาหาร สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ชนกนันท์ ไชยสุโข สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ชุตมิา ตาบุญโต๊ะ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ธัญญาธาร คาํมั�น สุวรรณภูมิ

005 น.ส. นันทิตา คงสวสัดิ_ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. พริาภรณ์ บาํรุงตน สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ภาวนีิ เดชฐิติ สุวรรณภูมิ

008 นาย รัชชานนท์ ปถมกลุ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. วรพรรณ ชัยรังษี สุวรรณภูมิ

010 น.ส. วราภรณ์ เกตุประทุม สุวรรณภูมิ

011 น.ส. วริศรา วชัิยวงษ์วฒัน์ สุวรรณภูมิ

012 น.ส. วไิลพร เกตุรักษา สุวรรณภูมิ

013 น.ส. ศศินิภา เมธัสกลุ สุวรรณภูมิ

014 น.ส. สภญิญาพชัย์ นาคดี สุวรรณภูมิ

015 น.ส. สุชารัตน์ พรหมขุนทอง สุวรรณภูมิ

016 นาย สุทิพล แสงองค์ตนัตกิลุ สุวรรณภูมิ

017 นาย อานนท์ กติตคุิณานนท์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กิ�งแก้ว เกดิแก่น สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ฉัตฑริกา ซิ�มเจริญ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ชญานี กนัเจ็ด สุวรรณภูมิ

004 นาย ธนะโชติ สาโม้ ดอนเมอืง

005 น.ส. ปฎมิาภรณ์ ทับทิม ดอนเมอืง

006 นาย ศิวชั เฮงพูลธนา ดอนเมอืง

007 น.ส. สิริพมิ ตนัสุวรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ฉัตรกมล ดวงศรี สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ปริยากร พมุมา สุวรรณภูมิ

003 น.ส. พรรณเพยีงเดอืน ทัพภะสุต สุวรรณภูมิ

004 น.ส. พรสวรรค์ ปิยะกมลรัตน์ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. พมิพ์กานต์ จงจิระ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. วลี ศรีนุกูล สุวรรณภูมิ

007 น.ส. สุมนา มั�งมี สุวรรณภูมิ

008 น.ส. อกัษรา ท้าวประยูร สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยับูรพา

ชื�อ - นามสกุล



10

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย เทวนิทร์ วฒันา ดอนเมอืง

002 นาย ปิยราช เกรียงไกร ดอนเมอืง

003 นาย มหิธร สักใหญ่ ดอนเมอืง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัพะเยา



11

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย จิตตนิ อาํไพ ดอนเมอืง

002 นาย ธนกจิ รัตนสินทวสุีข ดอนเมอืง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา



12

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ผกาศรี พทัน้อย สํานักงานใหญ่

002 นาย พทูิร ธีรกดิาการ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. สกลุศรี ลี�ยุทธานนท์ สํานักงานใหญ่

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ_ จังหวัดชุมพร

ชื�อ - นามสกุล



13

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. เกศสุดา ประชานอก สํานักงานใหญ่

002 น.ส. จิรัฐิตกิาล เนตรน้อย สุวรรณภูมิ

003 น.ส. เวธกา สมอางค์ สํานักงานใหญ่

**004 น.ส. วกิานดา รัตนะวศิ ดอนเมอืง

**005 น.ส. วลิาวรรณ มาลุน ดอนเมอืง

**006 น.ส. สุพตัรา จันทร์ดี ดอนเมอืง

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ชื�อ - นามสกุล



14

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

**001 น.ส. นวพร เที�ยงแช่ม สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี



15

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย ฐิตเมธี สุวรรณธรรมา สุวรรณภูมิ

002 น.ส. อนัญญา อริยฤทธิ_ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตนครปฐม



16

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

**001 น.ส. ฑมิพกิา ไชยบุญ สุวรรณภูมิ

**002 น.ส. นราทิพย์ จันต๊ะขตัิ สุวรรณภูมิ

**003 น.ส. สุภสัสรา สุทะ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย

ชื�อ - นามสกุล



17

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กาญชนก อนิทร์ง่วน สุวรรณภูมิ

002 น.ส. วชัราภา แม่นปืน สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี

ชื�อ - นามสกุล



18

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กฤตยิา อนัเตวา ดอนเมอืง

002 น.ส. จิราพร วชิาพร ดอนเมอืง

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์

ชื�อ - นามสกุล



19

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย เกยีรตพิงษ์ เศรษโฐ ดอนเมอืง

002 นาย ธนบตัร สีตะระโส ดอนเมอืง

003 นาย ธาวติ เตรียมวฒันา ดอนเมอืง

004 นาย นัทธพงศ์ จุ้ยแดง ดอนเมอืง

005 น.ส. พรธิดา รัตนนุวตัิ ดอนเมอืง

006 น.ส. พชิามญช์ุ บวัมาดี ดอนเมอืง

007 นาย ร่มฉัตร โกศลสมบูรณ์ ดอนเมอืง

008 น.ส. วรางคณา วรรณบวร ดอนเมอืง

009 นาย วรพจน์ สีสุขสาม ดอนเมอืง

010 นาย วรรธนัย มูลไทย ดอนเมอืง

011 นาย วชิภูมิ สุภาคดี ดอนเมอืง

012 นาย อนุสร ไชยวมิล ดอนเมอืง

013 นาย อภเิชษฐ์ การเกต ดอนเมอืง

014 นาย อคัรวนิท์ สรวยทอง ดอนเมอืง

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ จังหวดันครนายก

ชื�อ - นามสกุล



20

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กติยิา วศิวแสนสุข สํานักงานใหญ่

002 น.ส. คุณญัญา กตญัชลี สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ณภทัร จึงพมิลยานนท์ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ณฐัธยาน์ เวหา สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ณฐัธิดา ประดษิฐ์สาร สํานักงานใหญ่

006 นาย ธีรภทัร บุญบุยสิทธิเมตตา สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี



21

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย เอกลกัษณ์ ปลื�มใจ ดอนเมอืง

002 น.ส. กลุยา ยนต์พทิักษ์กจิ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. จารุวรรณ วงศ์จันทร์สุข สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ชุตกิาญจน์ โกฏิรัตน์ ดอนเมอืง

005 น.ส. ทวติภิรณ์ คาํสุข สํานักงานใหญ่

006 นาย ธนพล กาญจนปัญญาพงศ์ ดอนเมอืง

007 นาย ธนภทัร สาดเสาเงนิ สุวรรณภูมิ

008 น.ส. วจิิตรา จิรอนันต์วฒันา สํานักงานใหญ่

009 น.ส. ศลษิา หมื�นพล สํานักงานใหญ่

010 น.ส. ศศิวมิล ลปิิกร สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์

ชื�อ - นามสกุล



22

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย อาดมั ดาโอะ สุวรรณภุมิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

ชื�อ - นามสกุล



23

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ธันย์ชนก อุปถมัภ์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง

ชื�อ - นามสกุล



24

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย อศิรา หนูหล่อ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเกต็

ชื�อ - นามสกุล



25

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กานต์ชนก ว่องนารี สุวรรณภุมิ

002 น.ส. ชิสุดา ชุมมิ�ง สุวรรณภุมิ

003 นาย ณรงค์ชัย รุจิพฒุภิาคย์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวดัสงขลา

ชื�อ - นามสกุล



26

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ณชักานต์ วราอศัวปติ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. พมิพ์นภสั ภูธนภทัร สุวรรณภูมิ

วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัขอนแก่น

ชื�อ - นามสกุล



27

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย ธราธร ศรีสาธร สํานักงานใหญ่

วทิยาลยัศิลปะ สื�อ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ชื�อ - นามสกุล



28

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย โสรัตน์ เฟื� องฟู สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตสระแก้ว

ชื�อ - นามสกุล



29

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  8  มิถุนายน 2559
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. นฤมล เลยานนท์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ศศิธร ศรีชนะ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี

ชื�อ - นามสกุล


