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- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมิภาค   (ต่างจังหวัด)    ที�มีรายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษัทฯ พจิารณารับ
เข้าฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกาํหนดวันและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน

               ทั6งนี6  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกบัทางสถาบันเพื�อจัดทําประกนัอุบัติเหตุ
ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษัท  การบินไทย  จํากดั  (มหาชน)    (กรณีที�นักศึกษายังไม่ได้ทําประกนักบัทางสถาบันตั6งแต่
เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั6น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี6มาในวันปฐมนิเทศ

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดังนั6นจึงต้องตรวจร่างกาย
         ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกบับริษัทฯ  และนําเอกสารดังต่อไปนี6มาแสดงในวันปฐมนิเทศ

                1.  ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่.-  

                    -  ผล  NASAL SWAB CULTURE  แสดงว่าไม่มีเชื6อ  STAPHYLOCOCCUS AUREUS

                 หลกัฐานทั6งหมด จะต้องเป็นหลกัฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั6น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวันปฐมนิเทศ
                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-

                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั6น  คนละ  1 คู่

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคที�เข้าฝึกงานเดอืน พฤศจิกายน 2557

                    -  เสื6อคลุมแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด

                    -  ผลการตรวจอุจจาระ  (STOOL  EXAMINATION)

                    -  ใบรับรองแพทย์  

                    -  ผล  STOOL CULURE  แสดงว่าไม่มีเชื6อ  SALMONELLA

----------------------------------------------------------------------------------

              นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวตามกาํหนดวันและเวลาที�ระบุ

              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              1.   หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด ระบุวันที�  3 พฤศจิกายน 2557  ถึงวันสิ6นสุดที�สถาบันกาํหนด

              3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด

                    -  ผลเอ๊กซเรย์ปอด  พร้อมฟิล์มแนบมาด้วย

              4.  รูปถ่าย  2  นิ6ว  หรือ  1  นิ6ว  จํานวน  4  รูป
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ดูหน้า         3

ดูหน้า         4

ดูหน้า         5

ดูหน้า         6

ดูหน้า         7

มหาวทิยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก

มหาวทิยาลยัราชภัฏภูเกต็

สถาบันส่วนภูมิภาค
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ภาคพายพั จงัหวดัเชียงใหม่

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี จงัหวดัลพบุรี

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยับูรพา
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ลําดับที�

001 นาย ตวงสิทธิ[ วรรณโสภา

002 นาย พงษ์นรินทร์ นําพล

003 น.ส. องัศิยานันท์ อุ่นปิง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ภาคพายพั จังหวดัเชียงใหม่

ชื�อ - นามสกลุ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั6น 3  ห้องประชุม  3305  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  3 พฤศจิกายน 2557
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ลําดับที�

**001 น.ส. จันจิรา สโมสร

**002 น.ส. นุชธิดา วิชาวัง

ชื�อ - นามสกลุ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั6น 3  ห้องประชุม  3305  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี จังหวดัลพบุรี
    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  3 พฤศจิกายน 2557
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ลําดับที�

001 นาย จาตุรนต์ แป้นด้วง

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  3 พฤศจิกายน 2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั6น 3  ห้องประชุม  3305  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม จังหวดัพษิณุโลก
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ลําดับที�

001 น.ส. กมลวรรณ ก่ออนิทร์

002 นาย ซุฟเฟียน ดอรอแม

003 นาย ณฤปกรณ์ มณรัีตน์โชติ

004 น.ส. นิตยา เอี�ยมอกัษร

005 น.ส. เบญจภรณ์ สงวนชีพ

006 น.ส. พลอยไพลนิ บุตรสา

007 นาย ศรราม เอยีดเกดิ

008 นาย ศิริชัย ปกเคล

009 น.ส. หยาดฝน คงนคร

010 น.ส. ฮาลมีะห์ อูเซ็ง

มหาวทิยาลยัราชภัฏภูเกต็

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  3 พฤศจิกายน 2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั6น 3  ห้องประชุม  3305  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
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ลําดับที�

001 น.ส. พาฝัน สุพจน์วดี

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยับูรพา
    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  3 พฤศจิกายน 2557

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั6น 3  ห้องประชุม  3305  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ


