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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�  9  มกราคม 2560  ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบันกาํหนด
              2.  สําเนาทะเบยีนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / สําเนาบตัรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบนิ   ดังนั�นจึงต้องตรวจร่างกาย
          ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกบับริษทัฯ  และนําเอกสารดังต่อไปนี�มาแสดงในวนัปฐมนิเทศ

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

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงาน วนัที�  9 มกราคม 2560

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ดูหน้า         3

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวดัเชียงใหม่ ดูหน้า         4

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูหน้า         5

มหาวทิยาลัยขอนแก่น ดูหน้า         6

มหาวทิยาลัยขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย ดูหน้า         7

มหาวทิยาลัยทักษิณ ดูหน้า         8

มหาวทิยาลัยนเรศวร ดูหน้า         9

มหาวทิยาลัยบูรพา ดูหน้า         10

วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลัยบูรพา ดูหน้า         11

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ดูหน้า         12

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูหน้า         13

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูหน้า         14

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวดัลพบุรี ดูหน้า         15

มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดูหน้า         16

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม ดูหน้า         17

มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูหน้า         18

มหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ดูหน้า         19

มหาวทิยาลัยศิลปกร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ จังหวดันครปฐม ดูหน้า         20

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ดูหน้า         21

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต ดูหน้า         22

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง ดูหน้า         23

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ดูหน้า         24

สถาบันส่วนภูมิภาค
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. ดาวเรือง นะราศร สุวรรณภูมิ

002 น.ส. อนุสรณ์ อนิธิราช สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกลุ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. ภาพเพญ็ รัตนา สํานักงานใหญ่

002 น.ส. พจิติรา นวนเกดิ สํานักงานใหญ่

ชื�อ-นามสกลุ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวดัเชียงใหม่
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. กฤตยา เตจ๊ะวงค์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ณฐมน วรัิชติ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ณปภัช อมรปรีชาชัย สุวรรณภูมิ

004 นาย ณัฐพล รอดทอง สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ณัฐพชัร์ เจยีรพนิิจนันต์ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. นนทวรรณ สถานานนท์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกลุ

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 นาย สินไทย ธรรมชัย สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ชื�อ-นามสกลุ
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. กิ�งแก้ว เกดิแก่น สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ชญานี กนัเจด็ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. สิริพมิ ตนัสุวรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกลุ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. สิริลปวณ์ี อคัคสุีวรรณ์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. อนิทุอร ศิริพนัธ์ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัทกัษิณ

ชื�อ-นามสกลุ
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. แคทรียา ขุนทอง สํานักงานใหญ่

**002 นาย จริเมธ ศรีคชไกร สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ชนนิกานต์ กนัคาํ สุวรรณภูมิ

**004 น.ส. ปลื�มกมล ภูวนาถศรัญญา สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ปัทมพร กนันะพนัธ์ุ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ปิยาภรณ์ กงัหัน สุวรรณภูมิ

007 นาย มนัสวี แตงไทย สุวรรณภูมิ

008 นาย รัตนพล แสงงาม สุวรรณภูมิ

**009 น.ส. สมสมร ประเสริฐกลุ สุวรรณภูมิ

010 น.ส. อรนิภา โพธิfคาํ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยันเรศวร

ชื�อ-นามสกลุ
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 นาย ณัฐพล เทสุวรรณ์ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยับูรพา

ชื�อ-นามสกลุ
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. กมลรัตน์ เรือนมูล สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ชนิศรา ปานสลบัขั�ว สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ชาคริยา โกรัตนะ สํานักงานใหญ่

004 นาย ชาญวชิ นักเสียง สุวรรณภูมิ

005 นาย ณัฐภัทร ถาวรวงศ์ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ณัฐวดี ศรีสุจนิต์ สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ปราณีต แก้วสัมพนัธ์ สุวรรณภูมิ

008 น.ส. ปิยาภรณ์ สังข์สงค์ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. พมิพ์พลอย ฉํ�าจติร สุวรรณภูมิ

010 น.ส. สรัลชนา เอื�องโชคชัย สุวรรณภูมิ

011 น.ส. อมรรัตน์ ทองบ่อ สํานักงานใหญ่

วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยับูรพา

ชื�อ-นามสกลุ
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. กมลลกัษณ์ แสนโกษา สุวรรณภูมิ

002 นาย กรวชิญ์ สมตวั สุวรรณภูมิ

003 น.ส. กญัญวรา ประภาร สุวรรณภูมิ

004 น.ส. กญัญ์วรา จนัทภูมิ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. คุนัญญา ผวิอ่อน สํานักงานใหญ่

006 น.ส. ชลธิศา บุญสงค์ สํานักงานใหญ่

007 น.ส. ณัฐนันท์ เอี�ยมนอก สุวรรณภูมิ

008 น.ส. ณัฑพร ปุรณะศิริ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. บุษกร บุตรเจริญ สุวรรณภูมิ

010 น.ส. ปณิตา พจิารย์ สุวรรณภูมิ

011 น.ส. ยศวดี วรวงษ์ไพบูลย์ สํานักงานใหญ่

012 น.ส. หนึ�งฤดี แสบงบาน สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ชื�อ-นามสกลุ
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. กนกวรรณ กาบขาว สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกลุ

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่



14

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 นาย พงษ์ธวชั ปันฟู สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย

ชื�อ-นามสกลุ



15

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. จุฑาธิป แก่นเงนิ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. บุญรัตน์ มงคลไชยสิทธิf สุวรรณภูมิ

003 น.ส. บูชิตา นํ�าเงนิ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. รัชฎา พุทธิมา สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี จังหวดัลพบุรี

ชื�อ-นามสกลุ



16

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. ดุษฎี วอนเพยีร สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี

ชื�อ-นามสกลุ



17

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. ธรัญญา หนูหริ�ง สุวรรณภูมิ

002 นาย พงศธร ปิ� นท้วม สุวรรณภูมิ

003 นาย เสาวลกัษณ์ จนัทร์พนัธ์โสม สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม

ชื�อ-นามสกลุ



18

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. ทศันีย์ จ่าถา สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็

ชื�อ-นามสกลุ



19

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 นาย อนาวนิทร์ ตั�งวริิยะวรกลุ สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกลุ

มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี



20

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560

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

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. จริะวี แก้วมศีรี สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ธมลวรรณ วงศ์บุปผา สํานักงานใหญ่

003 น.ส. พรสุภา เงนิเนตร สํานักงานใหญ่

004 น.ส. สุรัสดา สิริสุวรรณ์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัศิลปกร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม

ชื�อ-นามสกลุ



21

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. นาตยา เพชรศรี สุวรรณภูมิ

002 น.ส. มาลสิา นารัตฐา สุวรรณภูมิ

003 น.ส. สุจติรา พูนเกดิ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี

ชื�อ-นามสกลุ



22

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. กฤษตยิา รักดาํ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. จริพรรณ สงวนวงศ์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ-นามสกลุ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเกต็



23

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560

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

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. ทพิภาภรณ์ มาแดง สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง

ชื�อ-นามสกลุ



24

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  9  มกราคม 2560

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

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. ณิภาลกัษณ์ การุณย์ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

ชื�อ-นามสกลุ


