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              นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ
- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมิภาค   (ต่างจังหวดั)    ที�มีรายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษัทฯ พจิารณารับเข้า

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั�งนี�  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกบัทางสถาบันเพื�อจัดทาํประกนัอบุัติเหตุ

ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษัท  การบินไทย  จํากดั  (มหาชน)    (กรณทีี�นักศึกษายงัไม่ได้ทาํประกนักบัทางสถาบัน
ตั�งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั�น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี�มาในวนัปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด   ระบุวนัที�  10  มิถุนายน 2558  ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบันกาํหนด
              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดงันั�นจึงต้องตรวจร่างกาย
     ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกบับริษัทฯ  และนําเอกสารดงัต่อไปนี�มาแสดงในวนัปฐมนิเทศ

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

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบนัภูมภิาคเข้าฝึกงาน วนัที� 10 มถุินายน 2558

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กญัญาวร์ี ชาญวริวงศ์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. กานตรัตน์ อุ่ยวรัิตน์ สํานักงานใหญ่

003 นาย ชัยภทัร พทุธสิงห์ สํานักงานใหญ่

004 นาย ณฐั กณัหา สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ณฐันรี กติตดินัย สุวรรณภูมิ

006 นาย ธนพล โพธินามทอง สุวรรณภูมิ

007 นาย ธนันท์พงษ์ ศรีวงศ์ สุวรรณภูมิ

008 นาย ธนิสวชิญ์ รฐาธเนศนิธิภทัร สุวรรณภูมิ

009 น.ส. ธรณ์ภสัชล หงส์ภทัราจันทร์ สํานักงานใหญ่

010 น.ส. นวภทัร์ เสนาธรรม สุวรรณภูมิ

011 น.ส. ปนัดดา มสีานุ สุวรรณภูมิ

012 น.ส. พรพรรณ จงศรี สุวรรณภูมิ

013 นาย ภูมิ พจนกรโกศล สุวรรณภูมิ

014 นาย มณฑล กองสุวรรณ์ สุวรรณภูมิ

015 นาย วรากร เฮงเจริญ สุวรรณภูมิ

016 นาย ศักญชัช แพรดาํ สํานักงานใหญ่

017 น.ส. สุกญัญา แก้วทองมา สุวรรณภูมิ

018 น.ส. อาภาทิพย์ ฉายอรุณ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. เกศรินทร์ คาํผุย สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ขวญัชนก แก้วเจริญ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ขวญัชนก แสวงปิยะสุข สํานักงานใหญ่

004 น.ส. จตุพร ชูเทพ หลานหลวง

005 นาย ธนบูรณ์ ตรีวารี สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ธนภรณ์ อุ่นเจริญ สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ธัญชนก อนิทรพฤกษา สํานักงานใหญ่

008 น.ส. เบญจพร คงเอี�ยมพธีิ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. เบญจมาศ โตเลี�ยง สํานักงานใหญ่

010 น.ส. ปองคุณ อุณหพงศา ดอนเมอืง

011 น.ส. เพชรรัตน์ ไพโรจน์ สํานักงานใหญ่

012 น.ส. พนิดา ทรัพย์ประทุม สุวรรณภูมิ

013 น.ส. พรทิพย์ เพกิเฉย สุวรรณภูมิ

014 น.ส. พรวภิา จิรแสงโชติ หลานหลวง

015 น.ส. พชัราภรณ์ ยนิดอีมรชัย สุวรรณภูมิ

016 น.ส. พชิญานิน สืบภู่ สุวรรณภูมิ

017 น.ส. พมิพกิา วฒุสิมบตัเิจริญ สํานักงานใหญ่

018 น.ส. พทุธิยา สามารถ สุวรรณภูมิ

019 น.ส. มลัลกิา ศรีสดเลศิ สํานักงานใหญ่

020 นาย รัชภูมิ รัตนลาโภ สํานักงานใหญ่

021 น.ส. ราชาวดี ใสสะอาด สํานักงานใหญ่

022 น.ส. วธิตรัิตน์ ปานขาํ สุวรรณภูมิ

023 นาย วริทธิbธร ศรีพรหมตระกูล สุวรรณภูมิ

024 นาย วทิวสั อู่อรุณ ดอนเมอืง

025 นาย ววิฒัน์ สุวรรณมานะศิลป์ สุวรรณภูมิ

026 น.ส. ศศิณฐัฐ์ กลดัพบูิลย์ สํานักงานใหญ่

027 น.ส. ศศิธร ต่ายหลี สุวรรณภูมิ

028 น.ส. สิริพร สมพงษ์ สุวรรณภูมิ

029 น.ส. อมรรัตน์ จิวมงคลชัย สุวรรณภูมิ

030 น.ส. อาทิตตยิา บุญประไพ ดอนเมอืง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. วชัรา จารุไชย สุวรรณภูมิ

002 น.ส. เสาวลกัษณ์ พรานวหิค สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย ชานันท์ อุปภยั ดอนเมอืง

002 น.ส. ธัญชนก พรหมจันทร์ ดอนเมอืง

003 นาย ธีรภทัร์ บูรณากาญจน์ ดอนเมอืง

ชื�อ - นามสกุล

โครงการจัดตั�งวทิยาเขตสุพรรณบุรี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ปวภิา วจิิตรโชติ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. วชิรา ม่วงอ่อง สุวรรณภูมิ

003 นาย สุทธิพนัธ์ ปัญญาสงค์ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. อภษิฎา ทองเขยีว สํานักงานใหญ่

005 น.ส. อาทิมา แสงแก้ว สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่



8

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย กฤษณรักาษ์ อนิทนุ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. จิรายุ มถีอย สุวรรณภูมิ

003 นาย ชนธัญ ตณัฑวณชิ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ณฐักฤตา ศรีศุภชัยยา สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ณทัธนันทร์ แก้วชิงดวง สุวรรณภูมิ

006 นาย เทพฤทธิb ดอนเทศ สุวรรณภูมิ

007 น.ส. นันทกร เลก็ประเสริฐ สุวรรณภูมิ

008 น.ส. เบญจพร ยานะ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. พร้อมพนธ์ บุญนํา สุวรรณภูมิ

010 น.ส. มานิตา ศรีมนัส สุวรรณภูมิ

011 น.ส. วรรณภิา ปัญญาไว สุวรรณภูมิ

012 นาย วทัญdู พูลสวสัดิb สุวรรณภูมิ

013 นาย วชิชาชาญ หอวมิาลย์ สุวรรณภูมิ

014 น.ส. ศศิธร ชัยบูรณ์ สุวรรณภูมิ

015 น.ส. อลศิรา ชัยชนะ สุวรรณภูมิ

016 น.ส. องัษณา แก้วใส สุวรรณภูมิ

017 น.ส. อจัฉรา ปลอดเทพ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กมลชนก สาวะสิทธิb สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ชมพูนุท เอื�อรัตนรักษา สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ชัญธิกา นนตะแสน สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ปภทัรพรรณ สาจันทร์ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. พชรกร พนัธ์ุคุ้มเก่า สุวรรณภูมิ

006 น.ส. วราลกัษณ์ ถาปาบุตร สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัขอนแก่น



10

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. จนาพร นิจมหา สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ชะจุฑา เอี�ยมเลก็ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ณฐักล มสุีข สุวรรณภูมิ

004 นาย ณฐัวร รักใคร่ สุวรรณภูมิ

005 นาย ณฐิัวฒุิ แก้วกมล สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ทอฝัน พทุธรักษา สุวรรณภูมิ

007 นาย ทินภทัร พูลสวสัดิb สุวรรณภูมิ

008 นาย นาวนิ เขม็เพช็ร หลกัสี�

009 น.ส. พจนีย์ แรกเจริญ หลกัสี�

010 น.ส. พทัธ์ธีรา พงษ์อิ�ม สํานักงานใหญ่

011 นาย ศรัณย์ พงษ์ขนัธ์ สุวรรณภูมิ

012 น.ส. อญัรินทร์ ภาคย์บุษยรัตน์ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยับูรพา



11

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ปัญญาพร ปองแก้ว สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัพะเยา



12

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย  ตระการศักดิb พลไร่ สุวรรณภูมิ

002 Mr. Se Chhaina สุวรรณภูมิ

003 น.ส. เบญจวรรณ จันทร์กลางเดอืน สํานักงานใหญ่

004 นาย วสินธ์ุ ศักดิbศิริ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. วริตา อมรธํามรงค์ สํานักงานใหญ่

006 นาย ศรายุทธ ยงัจันทร์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม



13

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. จิรภญัญา จิรไพศาลกลุ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ปัญญดา เครือแดง สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี



14

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย เกรียงไกร มแีสงแก้ว ดอนเมอืง

002 นาย ชานน นิจพาณชิย์ ดอนเมอืง

003 นาย พรีพศั สุพรรณศรี ดอนเมอืง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตนครปฐม



15

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย วรีะยุทธ เวยีงชัย สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี



16

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย เกยีรตศัิกดิb สิงห์ห้วยไผ่ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. กฤตยิาณี แทนนาค สุวรรณภูมิ

003 น.ส. จิรัฐตกิาล บวัแดง สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ชนิกานต์ คูวจิิตรจารุ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ดสัริน ชูเกยีรตวิงศ์กลุ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. เมทินี ทิมแท้ สุวรรณภูมิ

007 น.ส. พมิพ์ชนก เณรบางแก้ว สํานักงานใหญ่

008 น.ส. ลดัดาวรรณ ปลอดภยั สํานักงานใหญ่

009 น.ส. วจิิตรา ชาตดิร สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี



17

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

**001 น.ส. กญัญาภคั ใบเกตุ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. จันทณา นวลอึ�ง สํานักงานใหญ่

003 น.ส. ชยาภรณ์ ทีฆรุ่งเรือง สุวรรณภูมิ

004 น.ส. นารีรัตน์ กมลเจริญพทุธ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. บงกชธร สุนทรกาญจนา สํานักงานใหญ่

006 นาย ปาฏิหาริย์ เกดิเกลี�ยง ดอนเมอืง

007 น.ส. ปิตพิร รุ่งเรืองเวท สํานักงานใหญ่

008 น.ส. พฤษวรรณ น้อยพทิักษ์ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. ระชา บุญประเทือง สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล



18

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ธมกร สุขศาล สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง

ชื�อ - นามสกุล



19

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ณชิากร แก้วสุวรรณ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ทรรศนวรรณ จันทรวงษ์ สุวรรณภูมิ

003 นาย นภดล กรตแก้ว สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ปพชิญา พึ�งเกยีรตรัิศมี สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวดัสงขลา

ชื�อ - นามสกุล



20

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทร์มา สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม



21

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย ณภทัร จงรักษ์ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี



22

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย ปิตภูิมิ มากแก้ว สํานักงานใหญ่

002 น.ส. สุภาวี ครุปิติ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว

ชื�อ - นามสกุล



23

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  10 มิถุนายน 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. วริดา จอกทอง สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ศมาพร สุประวตัติระกูล สุวรรณภูมิ

003 น.ส. สิการ สุดบู สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเกต็

ชื�อ - นามสกุล


