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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  สิงหาคม  2558  ถงึวนัสิ�นสุดที�สถาบันกาํหนด
              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงานวนัที� 10 สิงหาคม 2558

                                                               ----------------------------------------------------------------------------------
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 10  สิงหาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย ศวษิฐ์ ศรีสุริยสวสัดิP สํานักงานใหญ่

002 นาย อรรคเดช มหสุภาชัย สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 10  สิงหาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. กนกวรรณ ระยบั สุวรรณภูมิ

002 น.ส. จันทิมา สุจริตวรกลุ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ดรุณี พงษ์พึ�ง สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จังหวดัชลบุรี
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 10  สิงหาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. นิสุดา การินทร์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ปนิดา เครือนาค สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัแม่โจ้

ชื�อ - นามสกุล



6

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 10  สิงหาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. รัตตยิากร ไกรวาส สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 10  สิงหาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ทิพภา บุญเจริญ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. นํ�าค้าง ชูชื�นพรม สุวรรณภูมิ

003 น.ส. มนัสวี คงเมอืง สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยับูรพา
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 10  สิงหาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย นพรัตน์ สุทธิศักดิPศรี สํานักงานใหญ่

002 น.ส. สุภาวี ครุปิติ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยับูรพา  วทิยาเขตสระแก้ว
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 10  สิงหาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 นาย กรณรงค์ คงเทศ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 10  สิงหาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. ปิยนุช เกดิผล สุวรรณภูมิ

002 น.ส. วนิิตา เรืองแป้น สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัหาดใหญ่
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 10  สิงหาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. สาลกิา โกเสนตอ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 10  สิงหาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดบัที� สถานที�

001 น.ส. จิราภรณ์ วงค์นาม สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัพายพั


