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

               ทั6งนี6  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกบัทางสถาบันเพื�อจัดทาํ
ประกนัอบุัติเหตุก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษัท  การบินไทย  จํากดั  (มหาชน)    (กรณทีี�นักศึกษายงัไม่ได้
ทาํประกนักบัทางสถาบันตั6งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั6น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี6มาในวนัปฐมนิเทศ

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดงันั6นจึงต้องตรวจร่างกาย
    ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกบับริษัทฯ  และนําเอกสารดงัต่อไปนี6มาแสดงในวนัปฐมนิเทศ

                1.  ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่.-  

                    -  ผล  NASAL SWAB CULTURE  แสดงว่าไม่มีเชื6อ  STAPHYLOCOCCUS AUREUS

                 หลกัฐานทั6งหมด จะต้องเป็นหลกัฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั6น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวนั
    ปฐมนิเทศ

                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอปุกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-

                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั6น  คนละ  1 คู่

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมภิาคที�เข้าฝึกงานเดอืน มกราคม 2558

                    -  ผลเอ๊กซเรย์ปอด  พร้อมฟิล์มแนบมาด้วย

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

                    -  ผล  STOOL CULURE  แสดงว่าไม่มีเชื6อ  SALMONELLA

                    -  ใบรับรองแพทย์  

                    -  ผลการตรวจอจุจาระ  (STOOL  EXAMINATION)

             นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ

              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด

              4.  รูปถ่าย  2  นิ6ว  หรือ  1  นิ6ว  จํานวน  4  รูป
              3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด

              1.  หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด ระบุวนัที�  12  มกราคม 2558  ถงึวนัสิ6นสุดที�สถาบันกาํหนด

                    -  เสื6อคลมุแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด
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ดูหน้า         3

ดูหน้า         4

ดูหน้า         5

ดูหน้า         6

ดูหน้า         7

ดูหน้า         8

ดูหน้า         9

ดูหน้า        10

ดูหน้า        11

ดูหน้า        12

ดูหน้า        13

ดูหน้า        14

ดูหน้า        15

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่

มหาวทิยาลยับูรพา

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  จงัหวดัฉะเชิงเทรา

วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที�ตั6ง หัวหิน

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

มหาวทิยาลยันเรศวร  จงัหวดัพษิณุโลก

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  จงัหวดัสงขลา

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดันครราชสีมา

สถาบันส่วนภูมภิาค

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
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ลาํดบัที�

001 นาย ยุคลธร ไชรสูงงาม

002 น.ส. สรัลญา โสภณพงศ์พพิฒัน์

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

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

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558
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ลาํดบัที�

001 น.ส. ณชิาภา ศรีคุณารักษ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  จังหวดัสงขลา

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558

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

ชื�อ - นามสกุล
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ลาํดบัที�

001 น.ส. ณฐัณชิา เดชโฮม

002 น.ส. วรียา ภาสะพนัธ์ุ

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

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

ชื�อ - นามสกุล

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558
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ลาํดบัที�

**001 น.ส. กชกร สว่างแจ้ง

**002 น.ส. ปฏิพทัธ์ ช่วยบุญ

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

มหาวทิยาลยันเรศวร  จังหวดัพษิณุโลก

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558

ชื�อ - นามสกุล
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ลาํดบัที�

001 น.ส. กณัฐ์กานต์ เจริญพนัธ์ุ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยับูรพา

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

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558
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ลาํดบัที�

001 น.ส. เกลด็ดาว อาณตัวิรรณกร

002 น.ส. ดาริกา สกลุณี

003 น.ส. นงลกัษณ์ ศรีวงษ์

004 น.ส. วชุิดา เทียนศิริ

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  จังหวดัฉะเชิงเทรา

ชื�อ - นามสกุล

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



9

ลาํดบัที�

001 น.ส. จุฑาทิพย์ ขาํแสง

002 น.ส. ปทมา สกลุพราหมณ์

003 น.ส. วนีน ไสจุลย์

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

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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ลาํดบัที�

001 น.ส. ชนกนันท์ เพชรช่วย

002 น.ส. ชลนัดา ประทานชัย

003 น.ส. ชัญญา วงศ์ลาภพานิช

004 น.ส. ธนัชพร ฟองแก้ว

005 นาย เบญจรงค์ กลัยา

006 น.ส. พรหทัย สงค์ประเสริฐ

007 น.ส. สุทธิรัตน์ ทองแว่น

008 นาย อนาวลิ ปักษานนท์

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

ชื�อ - นามสกุล

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยันเรศวร จังหวดัพษิณุโลก

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558
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ลาํดบัที�

001 น.ส. เพชราภรณ์ เสนอกลาง

ชื�อ - นามสกุล

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

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จังหวดันครราชสีมา
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ลาํดบัที�

001 น.ส. ดารารัตน์ มปัีญญา

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

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่
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ลาํดบัที�

001 นาย ปรีย์วรา ศรีพุ่ม

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษทั  การบนิไทย จํากดั  (มหาชน)
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ลาํดบัที�

001 นาย ณธนัฏฐ์ ฐาน์ธิณฏิ

002 นาย พงศ์ภคั เลาหะโรจนพนัธ์

003 น.ส. มณนุีช ขวญันา

004 น.ส. ศรีสุคนธ์ นพรัตน์

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558

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

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที�ตั6ง หัวหิน
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ลาํดบัที�

001 น.ส. กญัญาลกัษณ์ น่วมแก้ว

002 น.ส. สุพชิฌาย์ มั�งน้อย

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

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์

    นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตวัเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มกราคม  2558


