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              นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ
- นักศึกษาจากสถาบนัในส่วนภูมิภาค   (ต่างจังหวดั)    ที�มีรายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษทัฯ พจิารณารับเข้า

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตวัตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั�งนี�  บริษทัฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องตดิต่อกบัทางสถาบนัเพื�อจัดทําประกนัอุบตัเิหตุ

ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษทั  การบนิไทย  จํากดั  (มหาชน)    (กรณีที�นักศึกษายังไม่ได้ทําประกนักบัทางสถาบนั
ตั�งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั�น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี�มาในวนัปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตวัจากทางสถาบนั 1 ชุด   ระบุวนัที�  7  สิงหาคม 2560  ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบนักาํหนด
              2.  สําเนาทะเบยีนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / สําเนาบตัรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมภิาคเข้าฝึกงานวนัที� 7 สิงหาคม 2560

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

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

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. กญัญาภคั รัตนเจริญพรกลุ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. กนัยารัตน์ เรื�อศรีจันทร์ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. จีระพา แร่ถ่าย สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ชนัดดา มะปะเข สุวรรณภูมิ

005 นาย ชัชชัย มีสุข สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ฐาปนี แสนลาวนั สุวรรณภูมิ

007 นาย ทนารัตน์ จงมีสุข สุวรรณภูมิ

008 น.ส. ธิติยา มาตรา สุวรรณภูมิ

009 น.ส. ประภญิญ คุ้มตาเนิน สุวรรณภูมิ

010 น.ส. ปอรวี นันทฉัครพมิพา สุวรรณภูมิ

011 น.ส. วารุณี ใจเรื�อง สุวรรณภูมิ

012 นาย ศุภณัฐ สรรสุนทร สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี

ชื�อ - นามสกลุ
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  7   สิงหาคม 2560

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

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. เพราะรัก ใจยะอุ๊ด สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกลุ

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

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

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. กวณิี วจิิโน สุวรรณภูมิ

002 น.ส. กานต์พชิชา นามตะ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. คมัฒิณี คาํรังสี สุวรรณภูมิ

004 นาย ฉัตรชนก เบญญาอภกิลุ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ชฎารัตน์ ผดุงพงษ์ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ชนัญญา จันทร์เนตร สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ชลลดา ศรีคงไทย สุวรรณภูมิ

008 น.ส. ณัฐกานต์ กกรัมย์ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. ณิชา พงษ์พานิช สุวรรณภูมิ

010 น.ส. ดรัลพร กาํปั�นทอง สุวรรณภูมิ

011 น.ส. ธิดารัตน์ สงวนสุข สุวรรณภูมิ

012 น.ส. นฤนันต์ จันดามี สุวรรณภูมิ

013 น.ส. นันท์นภสั ตั�งวริิยะวรกลุ สุวรรณภูมิ

014 น.ส. ปณิชา อารีราษฎร์ สุวรรณภูมิ

015 น.ส. ประภาวรรณ สุขประโยชน์ สุวรรณภูมิ

016 น.ส. ปิยธิดา อนิทร์แก้ว สุวรรณภูมิ

017 นาย พงษ์สิทธิM โสตะโม สุวรรณภูมิ

018 น.ส. พชัฎาภรณ์ บุตรเขียว สุวรรณภูมิ

019 น.ส. พชัราพรรณ์ เพช็รสมบัติ สุวรรณภูมิ

020 น.ส. พรียา กะระคนธ์ สุวรรณภูมิ

021 นาย ภทัรเดช เสววีลัลภ สุวรรณภูมิ

022 น.ส. ภานุสร นาคเจริญ สํานักงานใหญ่

023 น.ส. มนทริา อิ�มดม สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยับูรพา
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  7   สิงหาคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

024 น.ส. วรรณชนก ศรีสุข สุวรรณภูมิ

025 น.ส. วริยา ชยางศุ สุวรรณภูมิ

026 น.ส. วริิญาภรณ์ เจริญสุข สุวรรณภูมิ

027 น.ส. วริิยา เกดิแก้ว สุวรรณภูมิ

028 น.ส. ศศิมาภรณ์ พงษ์สิงห์ สุวรรณภูมิ

029 น.ส. สมหทยั แซ่จิว สุวรรณภูมิ

030 น.ส. สุพชิญา อยู่ฉิม สํานักงานใหญ่

031 น.ส. สุภาพร เอี�ยมอิ�ม สุวรรณภูมิ

032 น.ส. สุภาพร ตุ่มสว่าง สุวรรณภูมิ

033 น.ส. หทยัชนก โคตรโนนกอก สุวรรณภูมิ

034 น.ส. อธิศา ค้าขาย สุวรรณภูมิ

035 น.ส. อรอนงค์ กนัทะ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยับูรพา

ชื�อ - นามสกลุ
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  7   สิงหาคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. นภทัชรินทร์ ชูเลศิ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

ชื�อ - นามสกลุ
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  7   สิงหาคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. กฤตยา ศิวะกฤษณ์กลุ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ณัฐชา รัตนพนัธ์ สํานักงานใหญ่

003 นาย ปยุต ตันยลกัษณ์ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. สิริพร เอื�อมนารมย์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกลุ

วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหิดล จงัหวดันครปฐม
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  7   สิงหาคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 นาย หาเรฟ นาแว ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์


