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

               ทั6งนี6  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกบัทางสถาบันเพื�อจดัทาํประกนัอุบัติเหตุ
ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษัท  การบินไทย  จาํกดั  (มหาชน)    (กรณีที�นักศึกษายงัไม่ได้ทาํประกนักบัทางสถาบัน
ตั6งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั6น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี6มาในวนัปฐมนิเทศ

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดงันั6นจงึต้องตรวจร่างกาย

                1.  ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่.-  

                    -  ผล  NASAL SWAB CULTURE  แสดงว่าไม่มีเชื6อ  STAPHYLOCOCCUS AUREUS

                 หลกัฐานทั6งหมด จะต้องเป็นหลกัฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั6น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวนั

                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-

                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั6น  คนละ  1 คู่

              1.  หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด ระบุวนัที�  2  มิถุนายน 2557  ถงึวนัสิ6นสุดที�สถาบันกาํหนด

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคที�เข้าฝึกงานเดอืน มิถุนายน 2557

                    -  ผลการตรวจอุจจาระ  (STOOL  EXAMINATION)
                    -  ผลเอ๊กซเรย์ปอด  พร้อมฟิล์มแนบมาด้วย

                    -  ผล  STOOL CULURE  แสดงว่าไม่มีเชื6อ  SALMONELLA

              4.  รูปถ่าย  2  นิ6ว  หรือ  1  นิ6ว  จาํนวน  4  รูป

                    -  ใบรับรองแพทย์  

                    -  เสื6อคลุมแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด

ปฐมนิเทศ

ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกบับริษัทฯ  และนําเอกสารดงัต่อไปนี6มาแสดงในวนัปฐมนิเทศ

              นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ

              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด

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

ดูหน้า         4

ดูหน้า         5

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย ดูหน้า         6

ดูหน้า         7

ดูหน้า         8

ดูหน้า         9

ดูหน้า        10

ดูหน้า        11

ดูหน้า        12

ดูหน้า        13

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ดูหน้า        14

ดูหน้า        15

ดูหน้า        16

ดูหน้า        17

ดูหน้า        18

ดูหน้า        19

ดูหน้า        20

สถาบันส่วนภูมภิาค

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลยัขอนแก่น

มหาวิทยาลยับูรพา

มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินธ์ุ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน

มหาวิทยาลยัมหิดล จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. กลัยารัตน์ เลศิด้วยลาภ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ธัญภัส จันจาตุรนต์รัศมี สุวรรณภูมิ

003 นาย นวพล มาตังครัตน์ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ปภัสรา อิ�มประดิษฐ์ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ปริญญา แก้วชมภู สุวรรณภูมิ

006 น.ส. อวิกา เดอซิลวา สุวรรณภูมิ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน

ชื�อ - นามสกลุ
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. กนกวรรณ จู๋อี6 สํานักงานใหญ่

002 นาย จิรยุทธ เจืออุปถัมย์ สุวรรณภูมิ

003 นาย พชรกรณฑ์ ภัคโชตานนท์ สํานักงานใหญ่

004 นาย ภูธน ทวีวรประเสริฐ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ไอสุรีย์ ตรีฉลอง สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 นาย พงศ์ภัค ประภากรมณฑล สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ภรณ์ปวีณ กลั�นบุศย์ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. รักตาภา สุริยวงศ์ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. วิภาพร จูภาวัง สํานักงานใหญ่

005 น.ส. สกุลรัตน์ สินธุยา สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 นาย ณฐักติติj ฟองอนิทร์ ดอนเมอืง

002 นาย ปิยพทัธ์ วงศ์เหมย ดอนเมอืง

003 นาย วัชระ ประสพศรี ดอนเมอืง

004 นาย วีรชัย คาํฝั6น ดอนเมอืง

005 นาย เอกลกัษณ์ ใจดี ดอนเมอืง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จงัหวดัเชียงราย
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. ปัญญาวดี เริงใจ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. กนกอร ชาติศรี สุวรรณภูมิ

002 นาย กติตินันท์ มนูชาญตินันท์ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. กูลพธู น้อยจันอดั สํานักงานใหญ่

004 นาย ชานนท์ ศรีบุดดา สํานักงานใหญ่

005 นาย รณกฤต แก้วจันทร์ สุวรรณภูมิ

006 นาย วชิระ วิเศษชาติ สํานักงานใหญ่

007 นาย อเลก็ซานเดอร์ ฟัน เมาริค สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัขอนแก่น
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. กชกาญจน์ สุติภวัน สุวรรณภูมิ

002 น.ส. กนกขวัญ โมรวงศ์ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ชฎาพร ทับคง สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ชลดัดา บุญทัย สํานักงานใหญ่

005 นาย ธราธร ศิลาลาย สํานักงานใหญ่

006 น.ส. นฤมล บํารุงศาสตร์ สุวรรณภูมิ

007 น.ส. พลอยจิรา หมื�นจํานงค์ สํานักงานใหญ่

008 น.ส. มาลนีิ สมยักุล สํานักงานใหญ่

009 น.ส. วัชราภรณ์ เพช็รบรรพต สํานักงานใหญ่

010 น.ส. วัชราภรณ์ เทศศิริ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยับูรพา
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. ชนาพร วงศ์สวัสดิj สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ธนารีย์ รักการ สํานักงานใหญ่

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี

ชื�อ - นามสกลุ
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 นาย กรกฎ บํารุงสุข สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ฉันทิกา สิทธิโชติ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ญาดา วิทยาบัณฑิต สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ปวิชญา วังกระพงษ์ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. พชัรี เหสมุทร สํานักงานใหญ่

006 น.ส. ภพา เกรียงศักดานุกูล สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ศิรดา กรรณจนโสภณ สุวรรณภูมิ

008 นาย สิริวัฒน์ อคัรธนัยนันท์ สํานักงานใหญ่

009 น.ส. อรปรียา สมเชื6อเวียง สํานักงานใหญ่

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัมหิดล จงัหวดันครปฐม
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. มตัตกา พรมศรี สุวรรณภูมิ

002 น.ส. มนัสวี คงชา สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. ชไมพร กาดีวงศ์ สุวรรณภูมิ

**002 น.ส. ธนพงษ์ สารสมจริง ดอนเมอืง

**003 นาย พนัธมติร สิทธิยศ ดอนเมอืง

004 น.ส. อ้อมเดือน อิ�นคาํ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557



14

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 นาย วราวุธ ศรีบุรินทร์ ดอนเมอืง

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. กฤตยา เฟื� องวงษ์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. กลัยรัตน์ สังวาลย์พนัธ์ุ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. กุลวลี ดามุกโต สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ชญานี เติมวุฒิชัย สํานักงานใหญ่

005 น.ส. นรี อศัวสุภากุล สํานักงานใหญ่

006 น.ส. ปุณณภา กงัวลกจิ สุวรรณภูมิ

007 นาย พษิณุ ปริยะเกตุ สํานักงานใหญ่

008 น.ส. วีรยา แสวงทรัพย์ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. สิริพรรณ อุปวรรณะ สํานักงานใหญ่

010 นาย อนุสรา การะเกษ สํานักงานใหญ่

011 น.ส. อมรรัตน์ บุพพวงษ์ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

**001 น.ส. ปภาวี ตันตระการสกุล สุวรรณภูมิ

**002 นาย ภาณุเดช ศิริวัชระนภาพร ดอนเมอืง

**003 น.ส. ศริญญา ยกเซ็น สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. ขนิษฐา ชุมใหญ่ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. จุติณฏัฐ์ บุญมานัส สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ปัศนีภรณ์ สารพนัธ์ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. พรนภา แพงสีแก้ว สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. กุศลนิ เงินไกร สํานักงานใหญ่

002 นาย ทัศนัย นุ่นทิพย์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ
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เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 นาย วีระพนัธ์ วรรณทวี สํานักงานใหญ่

002 น.ส. วารุณี สียา สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ



20

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�ฝึกงาน

001 น.ส. นิพทัธา รักถนอม สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  2  มิถุนายน  2557

ชื�อ - นามสกลุ


