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              นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวตามกาํหนดวันและเวลาที�ระบุ
- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมภิาค   (ต่างจังหวัด)    ที�มรีายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษัทฯ พจิารณารับเข้า

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกาํหนดวันและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั�งนี�  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกบัทางสถาบันเพื�อจัดทําประกนัอุบัติเหตุ

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

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี�มาในวันปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด   ระบุวนัที�  7  มิถุนายน 2560  ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบันกําหนด
              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มเีครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดังนั�นจึงต้องตรวจร่างกาย
     ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกบับริษัทฯ  และนําเอกสารดังต่อไปนี�มาแสดงในวันปฐมนิเทศ

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

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงาน วนัที� 7 มิถุนายน 2560

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. จิราภรณ์ ทิพย์พมิล สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ธนัชชา อักษรานุรักษ์ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ธัญชนก รักษ์ประสงค์ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. นภัสสร ฤทธิเดช สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ปฏิมาภรณ์ สายนํ�าเยน็ ดอนเมือง

006 น.ส. ปิยาพชัร สุธรรมรักษ์ สํานักงานใหญ่

007 นาย ภัทรพงศ์ เชาว์จตุพฒัน์ สํานักงานใหญ่

008 น.ส. มยุรินทร์ ชาติเกษม สุวรรณภูมิ

009 นาย ศักดินา ละออยิ�งกมล สํานักงานใหญ่

010 น.ส. อรทัย วงศ์พรหมกัลป์ สํานักงานใหญ่

011 น.ส. อวสัดา เดวเิลาะ ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. คุณนภัส สูงกจิบูลย์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ชญานิศ สุขก้อน สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ชิดหทัย เงินดี สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ญานิกา หวังสถิตย์วงษ์ หลกัสี�

005 น.ส. ฐีรัฐฐะ ทองพูล สํานักงานใหญ่

006 น.ส. ณฐัชยา ไพศาล สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ณฐัชยา โพธิhพทิักษ์ สํานักงานใหญ่

008 น.ส. ณฐัติยากร ผโลประการ สํานักงานใหญ่

009 นาย ณฐันันท์ งามประเสริฐ สํานักงานใหญ่

010 น.ส. ณชิกานต์ ธัญญเจริญ ดอนเมอืง

011 น.ส. ดวงกมล ดิษฐ์สอน สุวรรณภูมิ

012 น.ส. นพมาศ หมั�นดี สํานักงานใหญ่

013 น.ส. นันทิชา ดอนทอง สุวรรณภูมิ

014 น.ส. นิสาชล โพธิhวัง ดอนเมอืง

015 น.ส. ปฐมพร จิรวุฒิวรนาถ หลกัสี�

016 น.ส. ปัณชญา ยลโสภณ ดอนเมอืง

017 น.ส. พชัชา มณฑาทิพย์ สุวรรณภูมิ

018 น.ส. พชัรินทร์พร น่าบัณดิษฐ์ สุวรรณภูมิ

019 นาย พสักร กระต่ายเผอืก สุวรรณภูมิ

020 น.ส. ภัทรวดี นาคสินธ์ุ สุวรรณภูมิ

021 น.ส. ภิญญดา วุฒิพงศ์วิโรจน์ สุวรรณภูมิ

022 น.ส. วรภัทร พึ�งแพง สํานักงานใหญ่

023 น.ส. ศิริรัตน์ ภู่ประดิษ สํานักงานใหญ่

024 น.ส. สุญาณี อุ่นเรือน หลกัสี�

025 น.ส. สุภาวิดา กุลอุปฮาด สุวรรณภูมิ

026 นาย อภิวัฒน์ ศรีภักดี สุวรรณภูมิ

027 น.ส. อริษา เกยีรติเผ่าพนัธ์ สุวรรณภูมิ

028 น.ส. อริสา ภักดีสอน ดอนเมอืง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. สุดารัตน์ แก้วเทพ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวดัสกลนคร
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กญัญาณฐั ใหม่วัน สํานักงานใหญ่

002 น.ส. คตีภัทร จันทร์แดง สุวรรณภูมิ

003 นาย เจตศนุ ฟูคาํมี สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ณฐัชญาภรณ์ สังฆะมะณี สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ณฐัญาดา สัมธิฤทธิh สุวรรณภูมิ

006 น.ส. นภาพร ศรีเมอืง สํานักงานใหญ่

007 น.ส. เพชรพงศ์ สมบูรณ์ทรัพย์ สุวรรณภูมิ

008 น.ส. เพชรริน เขยีวชอุ่ม สุวรรณภูมิ

009 น.ส. ภัทรวรรณ ไชยวุฒิ สุวรรณภูมิ

010 น.ส. ศิริกญัญา สุภาวรารัตน์ สํานักงานใหญ่

011 น.ส. สเตฟานี� โรเบซิน สุวรรณภูมิ

012 น.ส. สิรินทร์นิชา ศรีนันทต์ สํานักงานใหญ่

013 นาย อภิศักดิh มคีาํวัง สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กาญจนาพร วงษ์พทิักษ์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. วศินี พลิกึ สุวรรณภูมิ

003 นาย เจนิช วังตาล สุวรรณภูมิ

004 นาย วัชรธนิน วัฒนะเวชศักดิh สุวรรณภูมิ

005 นาย สุทัศน์ อนิต๊ะยศ สุวรรณภูมิ

006 นาย บํารุงพงศ์ ภูบาล สุวรรณภูมิ

007 นาย ภาณุวัฒน์ ไข่มุก สุวรรณภูมิ

008 นาย ศุภฤกษ์ พลชัย สุวรรณภูมิ

009 น.ส. สุพชิชา จันทรหัสดี สุวรรณภูมิ

010 นาย ชลนัธร อุ่นโท้กาศ สุวรรณภูมิ

011 น.ส. ธมลวรรณ วิทํามา สุวรรณภูมิ

012 น.ส. นันทิชา กองแก้ว สุวรรณภูมิ

013 น.ส. พรนภา ไตรยวงษ์ สุวรรณภูมิ

014 น.ส. ภัณฑิรา ธิติบดินทร์ สุวรรณภูมิ

015 น.ส. ลนีา เบ็ญสุหลง สุวรรณภูมิ

016 น.ส. ณฐัธิดา บัวสาร สุวรรณภูมิ

017 นาย วิชชากร พนักลั�น สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง



8

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. จุรีรัตน์ อุ่นลุ่ม สุวรรณภูมิ

002 นาย ชาญวิทย์ ดูเรืองรัมย์ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ณฐัณชิา ตรีเดช สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ธนวรรณ ทองอนิ ดอนเมอืง

005 นาย ธนา บุษราคมั ดอนเมอืง

006 น.ส. ภัทรสุดา วโรพฒัน์ สํานักงานใหญ่

007 น.ส. สิตานันท์ จงรักวิทย์ สุวรรณภูมิ

008 นาย สิทธิชัย เงินโคกสูง สุวรรณภูมิ

009 นาย อดิศักดิh ชินโคตร ดอนเมอืง

010 น.ส. อารียา กจิชลวิวัฒน์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ชื�อ - นามสกุล



9

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ชิราวรรณ แสงอาํนาจ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ณฐัณชิา มโนวรกุล สุวรรณภูมิ

003 น.ส. เบญจพร บุษยากร สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ปภาวินทร์ เหมอืนท่าไม้ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. พนัชกร เนตรอมัพร สํานักงานใหญ่

006 น.ส. พมิพ์พนิต เกดิสวัสดิh สุวรรณภูมิ

007 น.ส. วิจิตรา เกษชม สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยับูรพา



10

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย กฤษณะ กองศิริกุล สุวรรณภูมิ

002 นาย จีรวัฒน์ สังอ่อนดี สุวรรณภูมิ

003 นาย นรุตม์ ญาณสุจิต สํานักงานใหญ่

004 นาย วชิรพงศ์ เฉียบแหลมกุลวัต สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตสระแก้ว

ชื�อ - นามสกุล



11

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย พล ตั�งเพยีร สํานักงานใหญ่

002 นาย วรานนท์ ปาวา สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัพะเยา



12

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กรองกาญจน์ เนียมพนัธ์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ณฐัชยา สนพะเนา สํานักงานใหญ่

003 นาย นัฐพงษ์ เชื�อแก้ว สํานักงานใหญ่

004 น.ส. พชิชาพร สารสิน ดอนเมอืง

005 นาย ภาณุวัฒน์ ภูมชูิชิต สํานักงานใหญ่

006 น.ส. สิริมา หาญสิทธิชัย สํานักงานใหญ่

007 น.ส. สุธิดา ปราณกีจิ ดอนเมอืง

008 น.ส. สุพตัรา นามสมบัติ สํานักงานใหญ่

009 น.ส. หนึ�งฤทัย ดวงดี สํานักงานใหญ่

010 น.ส. อภิญญา ทรงอาษา สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ชื�อ - นามสกุล



13

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. อธิชา รุ่งโรจน์กติติกุล สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี



14

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กลัยกร สกุลพรหมณ์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. กุลวดี ปิยะเกศิน สํานักงานใหญ่

003 นาย จิรภัทร บัวคลี� ดอนเมอืง

004 น.ส. ธันยพร ยมสีเคน สุวรรณภูมิ

005 น.ส. อริสา จารุไพบูลย์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตนครปฐม

ชื�อ - นามสกุล



15

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. จุฑารัตน์ คาํผอง สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ปิยะนุช หริวรรณานุวงษ์ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. สุภาพร ดีประวี สํานักงานใหญ่

004 น.ส. อรวรรณ โยธาศรี สํานักงานใหญ่

005 น.ส. อริศา คาํมุงคุณ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภัฎมหาสารคาม

ชื�อ - นามสกุล



16

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. นันธิญา นวลประเสริฐ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. พชัรนันท์ ภูยานนท์ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. สุณฐัชา โบรานินทร์ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. อภิณห์พร เอกธนาไชยรัตน์ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ นครนายก

ชื�อ - นามสกุล



17

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย กฤษดา นุชนารถ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. จิรฐา ต่วนชะเอม สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ณฐิัดา มูฮําหมดั สํานักงานใหญ่

004 นาย ธัชชานนท์ โลกวิทูล สํานักงานใหญ่

005 น.ส. เบญจพร คงบําเพญ็ สุวรรณภูมิ

006 นาย ปวีณ พมิาน สุวรรณภูมิ

007 น.ส. พานทอง ศิริเดช สุวรรณภูมิ

008 น.ส. องัควรา วงษาสันต์ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ชื�อ - นามสกุล



18

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. เกวลนิ แย้มประเสริฐ ดอนเมอืง

002 น.ส. กชพรรณ วงศ์เทพบุตร สํานักงานใหญ่

003 น.ส. กมลวรรณ แต้สกุล สํานักงานใหญ่

004 น.ส. กมลวัน เครื�องแตงอยู่ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. กรญามาศ สะอาดดี สํานักงานใหญ่

006 น.ส. กฤติยา พุฒคง สํานักงานใหญ่

007 น.ส. กนัต์ฤทัย นาคสุข สํานักงานใหญ่

008 น.ส. ขวัญฤทัย กอบกุลวรารักษ์ สํานักงานใหญ่

009 นาย จักษวัชร์ ตั�งคุณากรนนท์ ดอนเมอืง

**010 น.ส. ชญาณี ทองทา สุวรรณภูมิ

011 น.ส. ชุติกาญจน์ รักษ์บงกุล สํานักงานใหญ่

012 น.ส. ณฏัฐริญาณ์ กรีติภาสน์กุล สํานักงานใหญ่

013 น.ส. ทัฬหทัย อู่เจริญ สุวรรณภูมิ

014 น.ส. ธนวรรณ อยู่ดี สํานักงานใหญ่

015 นาย ธานี ศุภดิษฐ์ ดอนเมอืง

016 น.ส. นภัสสร ลิ�มเฮาะสูน สํานักงานใหญ่

**017 น.ส. นันท์ธีมา ฟักทอง ดอนเมอืง

018 น.ส. นีรวรรณ วงษ์นารี สุวรรณภูมิ

019 น.ส. บุสรา ชุติพนัธ์เจริญ สํานักงานใหญ่

020 น.ส. ปวันรัตน์ ผญจศิลป์ สํานักงานใหญ่

021 น.ส. ปาลติา สาครินทร์ สํานักงานใหญ่

022 น.ส. ปุญญะนันต์ อสิสรมาลา สํานักงานใหญ่

023 น.ส. เพราพลิาส งามเจริญ สํานักงานใหญ่

024 น.ส. พชิชาภา หนูประสิทธิh สํานักงานใหญ่

025 น.ส. ภคมน พสูิจน์ สํานักงานใหญ่

026 นาย มกรา สาระชัย ดอนเมอืง

027 น.ส. มนิตรา สุระถา สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์ จังหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล



19

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

028 น.ส. รุ่งฟ้า ปลื�มถนอม สํานักงานใหญ่

029 น.ส. รวี พรสิริภักดี สํานักงานใหญ่

030 น.ส. รัชกฤช วีวรรณ สํานักงานใหญ่

031 น.ส. วรรษมน พนัธุวงษ์ สุวรรณภูมิ

032 น.ส. สวรส พาณชิยวิบูลย์ สํานักงานใหญ่

033 น.ส. สิริลกัษณ์ ศรีบัวบาน สํานักงานใหญ่

034 น.ส. สุวภัทร สมปาง สํานักงานใหญ่

035 น.ส. หทัยภัทร หิรัญญาภรณ์ สุวรรณภูมิ

036 น.ส. อภิชญา พงษ์พทิักษ์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์ จังหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล



20

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

**001 นาย จารุกติติh แซ่ลิ�ม สุวรรณภูมิ

002 นาย จารุวิทย์ ไกรวงศ์ สุวรรณภูมิ

003 นาย ฉัตรวิรุฬ จันทร์ทอง สํานักงานใหญ่

004 นาย ต่วนบัชรีย์ โต๊ะกูบาฮา สุวรรณภูมิ

005 นาย นิฟูรกรณ์ หยีหามะ ดอนเมอืง

**006 น.ส. พมิพ์ชนก สมทรง สุวรรณภูมิ

007 นาย สากอวี สมาเฮาะ สุวรรณภูมิ

008 น.ส. สุไกย๊ะ หมนิอาหวัง สุวรรณภูมิ

009 นาย สุไลมาน เจะแว สุวรรณภูมิ

**010 น.ส. สุพศิา รักษา สุวรรณภูมิ

**011 นาย สุมติร ดีนนุ้ย สุวรรณภูมิ

012 นาย อบัดุลรอมาน ดอเลาะ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวดัสงขลา

ชื�อ - นามสกุล



21

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ณฐัณชิา พวงสอน สํานักงานใหญ่

002 น.ส. วีระวรรณ ปาแสนกุล สุวรรณภูมิ

003 น.ส. อาอซีะห์ ดือราแม สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง

ชื�อ - นามสกุล



22

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. รติกร ทองคาํ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเกต็

ชื�อ - นามสกุล



23

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย พงษ์ศกร ประทุม สํานักงานใหญ่

002 น.ส. มนัสนันท์ ธนันธรศิริ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. สุภัทรา กอบบุญ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

ชื�อ - นามสกุล



24

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ดรุวรรณ พื�นผล สุวรรณภูมิ

002 นาย ศราวุฒิ แห่กาฬสินธ์ุ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจีนบุรี

ชื�อ - นามสกุล



25

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  มิถุนายน 2560

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย จิราวุธ จะสุวรรณ์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ณทิพรดา สอนสี สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยันานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก จังหวดัสระบุรี

ชื�อ - นามสกุล


