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

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกําหนดวันและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั�งนี�  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกับทางสถาบันเพื�อจัดทําประกันอุบัติเหตุ

ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)    (กรณทีี�นักศึกษายังไม่ได้ทําประกันกับทางสถาบัน
ตั�งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั�น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี�มาในวันปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด   ระบุวนัที�  6  มิถุนายน 2561  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�จะเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ  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
                 หลักฐานทั�งหมด จะต้องเป็นหลักฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั�น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวันปฐมนิเทศ
                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-
                    -  เสื�อคลุมแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด
                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั�น  คนละ  1 คู่

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงาน วนัที� 6 มิถุนายน 2561

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. เจนจิรา แย้มคํา สํานักงานใหญ่

002 นาย ณัฐพล พกุิลเงนิ สุวรรณภูมิ

003 นาย ธนกฤต จํานงค์ภักดี หลักสี�

004 น.ส. ธันย์ชนก อภิชิตวงศ์นุชิต สํานักงานใหญ่

005 นาย รชฏงศ์ ลี�ทวสุีข ดอนเมือง

006 น.ส. วรรณพร ชะชา สุวรรณภูมิ

007 น.ส. วรัญญา นิยมวานิชา สํานักงานใหญ่

008 น.ส. สมลพรรณ แซ่ลิ�ม สุวรรณภูมิ

009 นาย สิทธิพจน์ ไกลกลิ�น ดอนเมือง

010 นาย สุพล ปัญจรัตน์ ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กวนิธิดา มิตรารมย์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. กานติมา ธิรามนตร์ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ฐิตาภา ดุริยะชีวนิ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ณัฐนันท์ ขุนเพชร ดอนเมือง

005 น.ส. ณัฐมล พวงสําลี หลักสี�

006 น.ส. ณัฐสุดา ก้อนทอง สํานักงานใหญ่

007 น.ส. ตรีรัตน์ โฉมศรี สํานักงานใหญ่

008 น.ส. ธนชพร แก้วทอง สํานักงานใหญ่

009 น.ส. ธัญญารัตน์ ฉํ�าคร้าม สํานักงานใหญ่

010 น.ส. นภัสวรรณ เจียมสกุล สํานักงานใหญ่

011 น.ส. เบญจมาพร ปีตะวนิค สุวรรณภูมิ

012 น.ส. ปณิดา เชียงบาล สํานักงานใหญ่

013 น.ส. พชรธร ธรรมาธร ดอนเมือง

014 น.ส. มนท์วรี สุขมาก สํานักงานใหญ่

015 น.ส. มารศรี ศรีหรั�ง สํานักงานใหญ่

016 น.ส. รติยาพร ชํานาญหมอ สุวรรณภูมิ

017 น.ส. ลภัสรดา เฟื� องฟุ้ง ดอนเมือง

018 น.ส. ศุภิสรา อ่อนเลิศ สุวรรณภูมิ

019 น.ส. สริญา พริ�งพร้อม สํานักงานใหญ่

020 น.ส. ไอรดา ทิพมลทา สุวรรณภูมิ

021 น.ส. อภิชา เหลืองช่างทอง สํานักงานใหญ่

022 น.ส. อัญญ์รัศมิ[ พรหมมา สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. เทพธิดา พสุนนท์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. สุทธิดา จุลนิล สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ชิษณุพงศ์ วงษ์เม่น สํานักงานใหญ่

002 นาย ณัฐชนน ใจนวล สํานักงานใหญ่

003 นาย ธนนันท์ ศิริวุฒิ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ธิติสุดา ปิงนํ�าโท้ง สํานักงานใหญ่

005 นาย นภาดล โนรีเวช สํานักงานใหญ่

006 นาย นฤเบศ เพช็รศรีกุล สํานักงานใหญ่

007 น.ส. พชิญา ยิ�มวารี สํานักงานใหญ่

008 น.ส. มาริสา สุภาษา สํานักงานใหญ่

009 น.ส. สุธาทิพย์ ทองคํา สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

ชื�อ - นามสกุล
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวดันครปฐม
     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 นาย จักรกฤษ สุขสายชล ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 นาย วริทธิ[ งามสิริเรืองสกุล สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยแม่โจ้

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 Miss Nang su mon woon สุวรรณภูมิ

002 น.ส. เจตสุภา วงษ์เณร สุวรรณภูมิ

003 น.ส. กุลธิดา ดีมาก สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ชุติกาญจน์ ใจซื�อกุล สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ณัฐกานต์ เอียดสกุล สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ณัฐชญา สากระแสร์ สุวรรณภูมิ

007 นาย ณัฐนนท์ แย้มสุขเสรี สุวรรณภูมิ

008 น.ส. ธัญญารัตน์ มูลวงศ์ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. ปิยะนันท์ มุทุกันต์ สุวรรณภูมิ

010 น.ส. พรรณพร ประสพ สํานักงานใหญ่

011 น.ส. พชัรมณฑ์ พนัธ์อ่อน สุวรรณภูมิ

012 นาย ภัทร พงศ์ทองคํา สุวรรณภูมิ

013 น.ส. มณิศา ชินพงษ์ สุวรรณภูมิ

014 น.ส. มนัสนันท์ จันทร์ภักดี สุวรรณภูมิ

015 น.ส. สาธุการ เกตุแก้ว สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 นาย กิติพศ บาร์นาร์ด สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ภาณิศา แสงสุริยา สุวรรณภูมิ

003 น.ส. วาสนา อุบลวรรณ์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยขอนแก่น



11

     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. สรารัตน์ นาบํารุง สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. นุชนาถ ชัยบรรหาร สํานักงานใหญ่

002 น.ส. พมิพกานต์ ประดู่วงษ์ สํานักงานใหญ่

003 นาย รัชชานนท์ สําเริงเมือง สุวรรณภูมิ

004 นาย วรีะพนธ์ ชื�นเช้า สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ศุภิสรา พรหมบังเกิด สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยบูรพา
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. นิศาชล คงสตรี สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยบูรพา วทิยาเขตจันทบุรี

ชื�อ - นามสกุล



14

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจีนบุรี

     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. จิณัชญา เกตนิล สุวรรณภูมิ

**002 น.ส. ชรัณรัตน์ จันทร์แจ้ง ดอนเมือง

**003 น.ส. เปรมกมล แก้วสีขาว ดอนเมือง

004 น.ส. ปีระกา คลองโคน สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ฟาตีเมาะ มอลอ ดอนเมือง

002 น.ส. มุนา อ้าสะกะละ ดอนเมือง

003 น.ส. ศุภกร แรมวโิรจน์ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. สุกันยา กาสา ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ[

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. นันทภัค ใจคํา ดอนเมือง

002 น.ส. รัชดา เวยีงนาค ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยพะเยา
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. จุฑามาศ นามสีแก้ว สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ณัฏฐิณิชา พุทธรัสสุ สํานักงานใหญ่

003 นาย ณัฐกิตติ[ สายทองทิพย์ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. วรินทร์ญา สิงหะดี สุวรรณภูมิ

005 น.ส. วาสิตา สุขรัตน์ สุวรรณภูมิ

006 นาย วุฒิภูมิ ภู่พงษ์ สํานักงานใหญ่

007 น.ส. สิริสุข อาศิรเลิศศิริ สํานักงานใหญ่

008 น.ส. สุธิตรา ลาหิบ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ชุติมา บิณศิรวานิช ดอนเมือง

002 นาย ณัฐภูมิ ประสิทธิ[ภูริปรีชา สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ดารัตน์ ช่างคิด หลานหลวง

004 นาย อนุสรณ์ นิรมาณ ดอนเมือง

005 นาย อิสรา จิรโชติรัตน์ สํานักงานใกญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตนครปฐม
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กมลลินี พวงมีสี สํานักงานใหญ่

002 นาย จิรเดช คงเงนิ ดอนเมือง

003 นาย ชยพล ถุงเงนิโต สํานักงานใหญ่

004 นาย ธิติวุฒิ สฤษฏ์ธนวฒัน์ ดอนเมือง

005 นาย นนทพทัธ์ เทพประสาน สํานักงานใหญ่

006 นาย นวพล นฤมิตร สํานักงานใหญ่

007 น.ส. นิกาญจน์ โพธิ[พนัธ์ ดอนเมือง

008 น.ส. เบญญา ภิรมย์กิจ ดอนเมือง

009 น.ส. พชิญ์สินี ปัญญโฆษิต สุวรรณภูมิ

**010 น.ส. ภคนันท์ นพเดช ดอนเมือง

**011 น.ส. ภัทรวดี ล้อมวงศ์ ดอนเมือง

012 นาย วรัญชิต วงษ์ขวญั ดอนเมือง

013 น.ส. วรัญญา สุทธิลักษณ์ สุวรรณภูมิ

014 น.ส. วราภรณ์ จันทร์แจ้ง สุวรรณภูมิ

**015 น.ส. สุวร์ีนัส ไวทยานุวตัติ ดอนเมือง

016 น.ส. อธิพร นาคราม ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จังหวดันครนายก

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. จิราภา สัจจะเวทะ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. จุฬ าลักษณ์ หอมขํา สํานักงานใหญ่

003 น.ส. วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ศิริรัตน์ เสียงไพเราะ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. สุภาวรรณ สอดศรี สํานักงานใหญ่

006 น.ส. สลิลทิพย์ กระแสกลาง สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กมลชนก สัมฤทธิ[ ดอนเมือง

002 น.ส. กรัณฑรัตน์ บัวงาม ดอนเมือง

003 น.ส. ชนิภา อัญชลีพรสันต์ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ธัญวรัตม์ ชินนา สุวรรณภูมิ

005 น.ส. แพรวา ฐิตะปุระ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. พมิพ์ปภัชญ์ อุระวฒัน์ สํานักงานใหญ่

**007 น.ส. ลักษมี โสมภีร์ ดอนเมือง

008 น.ส. วรรณศิริ วบูิลย์ผล ดอนเมือง

**009 น.ส. อนัญญา นําชัย ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ จังหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

**001 น.ส. ฌาณิชญา บุญยเดช ดอนเมือง

002 น.ส. นินาจีฮะ บูรณะอํามาตย์ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. สุทธิดา มะ สุวรรณภูมิ

**004 นาย อัลวาร์ หีมเหม ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ชวศิา แดงดี ดอนเมือง

002 น.ส. นารีรัตน์ ลบเลื�อน สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ปิยะธิดา ปัญญาธีรวฒัน์ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. สุชานาถ ออมทรัพย์สิน สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวดัสงขลา
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ริธมา ยามา สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที�ตั�ง หัวหิน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  6  มถิุนายน 2561

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

ลําดับที� สถานที�

001 นาย กิตติศักดิ[ คํามุงคุณ ดอนเมือง

002 นาย ณัฐพงษ์ ทิวากรศศิธร ดอนเมือง

003 น.ส. ณัฐมน สะแกทอง ดอนเมือง

004 น.ส. ธมลพร ทองบ่อ ดอนเมือง

005 น.ส. บุษบา ยิ�มทรัพย์ ดอนเมือง

006 นาย ปฏิภาค สวสัดิ[วรวงศ์ ดอนเมือง

007 นาย ยศัสกร แซ่ยบั ดอนเมือง

008 นาย ยุทธพงศ์ แสงกล้า ดอนเมือง

009 นาย ฤทธิไกร คิดดีจริง ดอนเมือง

010 นาย ลิขิต การะปักษ์ ดอนเมือง

011 นาย วริทธิ[ธร ผาใหญ่ ดอนเมือง

012 น.ส. ศศิลักษณ์ ศรีนครินทร์ ดอนเมือง

013 น.ส. ศศิวมิล สามิลา ดอนเมือง

014 นาย เสกสรร ชิมรัมย์ ดอนเมือง

015 น.ส. สราภรณ์ ระวงั ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี


