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- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมิภาค   (ต่างจังหวดั)    ที�มีรายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษัทฯ
พจิารณารับเข้าฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกําหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน

               ทั6งนี6  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกับทางสถาบันเพื�อจัดทํา
ประกันอุบัติเหตุก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)    (กรณีที�นักศึกษายงัไม่ได้
ทําประกันกับทางสถาบันตั6งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั6น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี6มาในวนัปฐมนิเทศ

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดังนั6นจึงต้องตรวจร่างกาย

                1.  ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่.-  

                    -  ผล  NASAL SWAB CULTURE  แสดงว่าไม่มีเชื6อ  STAPHYLOCOCCUS AUREUS

                 หลักฐานทั6งหมด จะต้องเป็นหลักฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั6น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวนั

                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-

                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั6น  คนละ  1 คู่

              นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวตามกําหนดวนัและเวลาที�ระบุ

              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมภิาคที�เข้าฝึกงานเดอืน เมษายน 2557

                    -  ผลเอ๊กซเรย์ปอด  พร้อมฟิล์มแนบมาด้วย

                    -  ผล  STOOL CULURE  แสดงว่าไม่มีเชื6อ  SALMONELLA

                    -  ใบรับรองแพทย์  

                    -  เสื6อคลุมแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด

              1.  หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด ระบุวนัที�  21  เมษายน 2557  ถึงวนัสิ6นสุดที�สถาบันกําหนด

              3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด

                    -  ผลการตรวจอุจจาระ  (STOOL  EXAMINATION)

              4.  รูปถ่าย  2  นิ6ว  หรือ  1  นิ6ว  จํานวน  4  รูป

ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ  และนําเอกสารดังต่อไปนี6มาแสดงในวนัปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ

----------------------------------------------------------------------------------
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ดูหน้า         3

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ดูหน้า         4

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตสุพรรณบุรี ดูหน้า         5

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดูหน้า         6

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจีนบุรี ดูหน้า         7

มหาวทิยาลยัเนชั�น ลาํปาง ดูหน้า         8

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ดูหน้า         9

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดูหน้า         10

มหาวทิยาลยับูรพา ดูหน้า         11

มหาวทิยาลยัพายพั ดูหน้า         12

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ดูหน้า         13

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม ดูหน้า         14

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี ดูหน้า         15

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล นครปฐม ดูหน้า         16

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดูหน้า         17

วทิยาลยัศิลปะ สื�อ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดูหน้า         18

สถาบันส่วนภูมภิาค
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา
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ลําดับที�

001 น.ส. จริาพร ดวงจนัทร์

002 น.ส. จริาภรณ์ นนทรีย์

003 น.ส. จุฬารัตน์ ชัยวฒันอุดร

004 น.ส. ญาณศิา จติรักษ์ธรรม

005 น.ส. ธันยพร ขนาน

006 น.ส. ปรรณพชัร์ อรุณโชติ

007 นาย พชรกรณฑ์ ภคัโชตานนท์

008 น.ส. พญิญานันท์ ปิติปานสวสัดิ`

009 น.ส. พมิลพรรณ โชคภกัดี

010 น.ส. มณนุีช ทิมทอง

011 น.ส. วนิิตา วงัสะอาด

012 น.ส. วนีัส เสือลอย

013 น.ส. แสงเดอืน ดวงดาว

014 น.ส. สุชาดา สาหร่าย

015 น.ส. สุชีรา วรรณประดษิฐ์

016 น.ส. ไอสุรีย์ ตรีฉลอง

017 นาย อนุชิต ไกรยา

018 น.ส. อนุสรา เดชแพง

019 น.ส. อริสรา จงจติร

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา

เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ
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ลําดับที�

001 น.ส. กชกร เกดินาค

002 น.ส. กนัยารัตน์ สุขวบูิลย์

003 น.ส. จริาพร ปิงคะยอม

004 น.ส. จุฑามาศ มาบรรดษิ

005 นาย โชติวฒัน์ สกุลวริิยะโรจน์

006 น.ส. ชนากานต์ กติติวชัระพล

007 นาย ชนินทร์ วถิสีวสัดิ`

008 นาย ชินวตัร อุดมเกษมสุข

009 นาย ธนาธิป เปรมสัตย์ธรรม

010 น.ส. เนตรนภา รังสิตวธัน์

011 น.ส. นิโลบล ปิยะทักษานนท์

012 น.ส. นิตยา นัดสูงวงศ์

013 นาย พงศ์พพิฒัน์ พงศ์สุวรรณ

014 นาย รังสรรค์ แสงจนัทร์รุ่ง

015 น.ส. ศศิธร สยนานนท์

016 นาย ศุภชัฌ์ บุญศรี

017 นาย สราวุฒิ อศัวพนากจิ

018 น.ส. สิริพร อ่อนวมิล

019 น.ส. อมรรัตน์ จงัมานะกุล

020 น.ส. อุบลวรรณ ศักดิ`มงคลชัย

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน

ชื�อ - นามสกลุ

เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
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ลําดับที�

001 น.ส. นิพาดา มเหศักดิ`

002 น.ส. ประภาพร ชนะวงศ์

003 น.ส. พชัชา มปีรีชา

004 น.ส. สุรางค์ งามแท้

005 นาย อภสิิทธ̀ิ แสงเงนิ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตสุพรรณบุรี

ชื�อ - นามสกลุ

เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
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ลําดับที�

001 นาย ธนัญชัย อานนท์

002 น.ส. ธีรดา ประภสัโร

003 น.ส. นีรนุช เสนคาํวงศ์

004 น.ส. พรประภา ไชยวงศ์

005 น.ส. พรศิริ บดรัีฐ

006 น.ส. พชัชา ชมภูพนัธ์

007 น.ส. พสัวี ร้อยแก่นจนัทร์

008 น.ส. ศุภรา กนัเรืองชัย

009 น.ส. อ้อมทิพย์ ระรีธง

เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
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ลําดับที�

**001 น.ส. สุทธภา อศัวจนิดา

ชื�อ - นามสกลุ

เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
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ลําดับที�

001 น.ส. ธนาพร สายพรม

มหาวทิยาลยัเนชั�น จังหวดัลาํปาง

ชื�อ - นามสกลุ

เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
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ลําดับที�

001 น.ส. พนาพร วงศ์หล่อ

002 นาย อนุรักษ์ ศุภรัตน์คนนท์

เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
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ลําดับที�

001 นาย กฤษดา ผดุงเวยีง

ชื�อ - นามสกลุ

เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557

มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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ลําดับที�

001 น.ส. กุลปวณีา จนัทร์ดร

002 น.ส. นริสา เอื6อประยูรวงศ์

003 น.ส. นันทิชา พทัธิยา

004 น.ส. พรพรรณ ภทัรเดชาธรรม

005 น.ส. ภทัรภา กลั�นดี

006 น.ส. สุวมิล ธนังทอง

007 นาย อภรัิฐ ศิริอนันตกุล

ชื�อ - นามสกลุ

เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

มหาวทิยาลยับูรพา

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
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ลําดับที�

001 น.ส. ธรธนัฐ พริบไหว

002 น.ส. ธัญญา เทพวงศ์

003 น.ส. ศิริขวญั เยป็

มหาวทิยาลยัพายพั

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ



13

ลําดับที�

001 น.ส. กรรณกิารณ์ แก้วสําราญ

002 น.ส. กรองกานต์ ไกรเพยีร

003 น.ส. ฉัตรสุดา อารัศมี

004 น.ส. ชิดชนก จรรยา

005 น.ส. ปารมี อนิทรักษา

006 น.ส. ผริตา บุญมาก

007 น.ส. ภรณ์ณภทัร ชงโคชิโนรส

008 น.ส. วรีวรรณ ตันติจติจารุ

009 น.ส. ศรีวตาภรณ์ บัวแสงใส

เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
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ลําดับที�

001 น.ส. ทิพยดา ภาสบุตร

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)



15

ลําดับที�

001 น.ส. เกษวดี ผุดผ่อง

002 น.ส. รวชิา เหมอืนชาติ

003 น.ส. อรวรรณ เทียมทัศน์

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ



16

ลําดับที�

001 น.ส. กฤตพร พมิลวงศ์

002 น.ส. ประภสัสร ทองงามดี

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล นครปฐม

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ



17

ลําดับที�

001 นาย ภาณุวชัร จนัทรา

ชื�อ - นามสกลุ

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)



18

ลําดับที�

001 น.ส. พชัรี ปันสุพฤกษ์

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  21  เมษายน  2557
เวลา  08.30  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

วทิยาลยัศิลปะ สื�อ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่


