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              นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตวัตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ
- นักศึกษาจากสถาบนัในส่วนภูมิภาค   (ต่างจังหวดั)    ที�มีรายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษทัฯ พจิารณารับเข้า

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตวัตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั�งนี�  บริษทัฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องตดิต่อกบัทางสถาบนัเพื�อจัดทําประกนัอุบตัเิหตุ

ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษทั  การบนิไทย  จํากดั  (มหาชน)    (กรณีที�นักศึกษายังไม่ได้ทําประกนักบัทางสถาบนั
ตั�งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั�น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี�มาในวนัปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตวัจากทางสถาบนั 1 ชุด   ระบุวนัที�  11  พฤษภาคม  2558  ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบนักาํหนด
              2.  สําเนาทะเบยีนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / สําเนาบตัรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบนิ   ดังนั�นจึงต้องตรวจร่างกาย
     ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกบับริษทัฯ  และนําเอกสารดังต่อไปนี�มาแสดงในวนัปฐมนิเทศ

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

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมภิาคเข้าฝึกงานวนัที� 11พฤษภาคม 2558

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน ดูหน้า         3

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ดูหน้า         4

มหาวทิยาลัยบูรพา ดูหน้า         5

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ดูหน้า         6

วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ดูหน้า         7

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม ดูหน้า         8

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ดูหน้า         9

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ดูหน้า       10

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม พษิณุโลก ดูหน้า       11

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดูหน้า       12

สถาบันส่วนภูมิภาค



3

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 นาย กติตพิงษ์ พร้าโน๊ต สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ญาดา เลศิวจิติรสกลุ ดอนเมอืง

003 น.ส. มชัฌิมา โพธิfไพโรจน์ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. วชิชุดา มงัสั�น สํานักงานใหญ่

005 น.ส. หทยัลกัษณ์ เข็มกลดั สํานักงานใหญ่

006 น.ส. อารยา บินสตรีะ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน

ชื�อ - นามสกลุ
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. กวนินาถ สังข์ทอง สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ทรรศนวรรณ จนัทรวงษ์ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่

ชื�อ - นามสกลุ
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 นาย ธนวรรษ เมฆประเสริฐสุข สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยับูรพา

ชื�อ - นามสกลุ
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. จน่ีา โมฮัมเมด็ซาริน สุวรรณภูมิ

002 น.ส. เมธาวี ฮัมดาหลี สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี



7

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 นาย นันทภพ ชาวงษ์ ดอนเมอืง

002 นาย สุรศักดิf พรมศรี ดอนเมอืง

วทิยาลยัเทคนิคปราจนีบุรี

ชื�อ - นามสกลุ
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. ปวณ์ีพร ศิริชมจนัทร์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. วนิดา ม่วงอยู่ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. สุทธาจติ ลทัธกาญจะนัง สํานักงานใหญ่

004 น.ส. สุภาพร สุพรรณภูวงษ์ สํานักงานใหญ่

**005 น.ส. อารีรัตน์ เขียวมุ่ย ดอนเมอืง

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. ปวภิา วจิติรโชติ สํานักงานใหญ่

002 นาย สุทธิพนัธ์ ปัญญาสงค์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ชื�อ - นามสกลุ
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. มลัลกิา แสงศรี สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

ชื�อ - นามสกลุ
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 น.ส. ธันย์ชนก รอดกลาง สุวรรณภูมิ

002 น.ส. สุชามาส แสงอภัย สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม พษิณุโลก

ชื�อ - นามสกลุ
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  11 พฤษภาคม 2558
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ลาํดับที� สถานที�

001 นาย เกยีรตศัิกดิf สมบัตวิงศ์ สุวรรณภูมิ

002 นาย นําพล วงษ์ใหญ่ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ศิริวรรณ กดุเหลา สุวรรณภูมิ

004 น.ส. สุทธิดา พลบีัตร สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี


