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- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมภิาค   (ต่างจังหวัด)    ที�มรีายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษัทฯ
พจิารณารับเข้าฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกาํหนดวันและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน

               ทั6งนี6  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกบัทางสถาบันเพื�อจัดทํา
ประกนัอุบัติเหตุก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษัท  การบินไทย  จํากดั  (มหาชน)    (กรณทีี�นักศึกษายังไม่ได้
ทําประกนักบัทางสถาบันตั6งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั6น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี6มาในวันปฐมนิเทศ

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มเีครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดังนั6นจึงต้องตรวจร่างกาย

                1.  ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่.-  

                    -  ผล  NASAL SWAB CULTURE  แสดงว่าไม่มเีชื6อ  STAPHYLOCOCCUS AUREUS

                 หลกัฐานทั6งหมด จะต้องเป็นหลกัฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั6น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวัน

                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-

                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั6น  คนละ  1 คู่

              3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด

                    -  ผลการตรวจอุจจาระ  (STOOL  EXAMINATION)

                    -  ใบรับรองแพทย์  

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบนัภูมภิาคเข้าฝึกงานวนัที� 17 มนีาคม 2557

                    -  ผลเอ๊กซเรย์ปอด  พร้อมฟิล์มแนบมาด้วย

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

                    -  ผล  STOOL CULURE  แสดงว่าไม่มเีชื6อ  SALMONELLA

ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกบับริษัทฯ  และนําเอกสารดังต่อไปนี6มาแสดงในวันปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ

              1.  หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด  ระบุวันที� 17  มนีาคม 2557  ถึงวันสิ6นสุดที�สถาบันกาํหนด

                    -  เสื6อคลุมแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด

              นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวตามกาํหนดวันและเวลาที�ระบุ

              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด

              4.  รูปถ่าย  2  นิ6ว  หรือ  1  นิ6ว  จํานวน  4  รูป
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มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ดูหน้า         3
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดูหน้า         4
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจนีบุรี ดูหน้า         5

ดูหน้า         6
ดูหน้า         7
ดูหน้า         8
ดูหน้า         9

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดูหน้า         10
มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม ดูหน้า         11
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ดูหน้า         12
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเกต็ ดูหน้า         13
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ดูหน้า         14
วทิยาลยัอาชีวศึกษา (ศูนย์ลาํปาง) ดูหน้า         15
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิ(สกลนคร) ดูหน้า         16
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย วทิยาเขตตรัง ดูหน้า         17

ดูหน้า         18
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ดูหน้า         19
มหาวทิยาลยัมหิดล นครปฐม ดูหน้า         20
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรีลพบุรี ดูหน้า         21

ดูหน้า         22
ดูหน้า         23
ดูหน้า         24
ดูหน้า         25
ดูหน้า         26
ดูหน้า         27

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ดูหน้า         28
ดูหน้า         29

มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ดูหน้า         30
ดูหน้า         31
ดูหน้า         32
ดูหน้า         33
ดูหน้า         34
ดูหน้า         35

ดูหน้า         36

ดูหน้า         37

ดูหน้า         38

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ภาคพายพั เชียงใหม่

มหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรติ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

สถาบันส่วนภูมิภาค

มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
วทิยาลยัศิลปะ สื�อ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสีมา
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลาํปาง)
มหาวทิยาลยับูรพา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

มหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิพระนครศรีอยุธยา
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ลําดับที�

001 นาย กรกชวฒัน์ ภู่ห้อย

002 น.ส. กรรณิกา ฟุ้งรุ่งเรืองชัย

003 น.ส. เจนจิรา ไกรเลศิ

004 น.ส. จิตรา หล่อเลอเกยีรติ

005 น.ส. ปรนิม อ่อนสกลุ

006 น.ส. ปิยนาถ ชะนะทะเล

007 น.ส. พรกมล สันตินิยมธรรม

008 น.ส. พมิพ์ชนก เนตรอาภา

009 นาย พรีวชิญ์ เหรียญทววีฒันา

010 น.ส. วมิลรัตน์ ชัยฤทธิa

011 นาย ศรัทธา ศรมณี

ชื�อ - นามสกุล

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา
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ลําดับที�

001 น.ส. เพญ็พสุิทธิa มูลใจ

002 น.ส. จิตสิรินทร์ บานเยน็

003 น.ส. จุฬาลกัษณ์ รัตนชมภู

004 น.ส. ชนิสรา ริมธีระกลุ

005 น.ส. ชุติมา สิทธิหาญ

006 น.ส. ฐิติมา กลุ่มจิตร์

007 น.ส. ดนิตารัชย์ พึ�งเกตุ

008 น.ส. ตุ๊กตา หายทุกข์

009 น.ส. นภัสสร หมายยอด

010 น.ส. นัฐติภรณ์ วรรณกลุ

011 น.ส. ประไพพฒัน์ ฟองเงนิ

012 นาย ปริวรรต ชัยฤทธิa

013 น.ส. ปรียาพร สมโพธิa

014 น.ส. พชรวรรณ กนัยะมี

015 น.ส. พรพมิล รอดอ่อน

016 นาย พชัรพงศ์ เพชรวงศ์

017 น.ส. พชัรินทร์ ปันทวงศ์

018 น.ส. พฒันียา กติิศรีรุ่งเรือง

019 น.ส. พมิพาพรรณ ปฏิมา

020 นาย พรีวชิญ์ ศรีปินตา

021 น.ส. มนัชญา ตรงฤทธิชัยการ

022 น.ส. มนัสนันท์ จันทน์โรจน์

023 น.ส. มาริสา ฟูลบรู้ค

024 น.ส. รัตนพร ปินติอนิทร์

025 น.ส. รินรดา ประยูรวงษ์

026 น.ส. ลดาวลัย์ เพง็อ่อน

027 น.ส. ลลติา ทกัษ์สิทธา

028 น.ส. วาสนา วงศ์บุญมี

029 นาย วรีชัย ขาํสกลุ

030 น.ส. ศิริประภา ตราพนัธ์

031 น.ส. ศิริภรณ์ รู้มาก

032 น.ส. ศุภิสรา บุญผ่อง

033 น.ส. สิริธร เตชะธนรัตน์

034 น.ส. สุธิดา สันติ

035 น.ส. อภิญญา สละ

ชื�อ - นามสกุล

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
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ลําดับที�

001 น.ส. วรนุช บุญเฉลยีว

ชื�อ - นามสกุล

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี



6

ลําดับที�

001 น.ส. เชษฐ์ธิดา หมื�นสุข

002 นาย ณัฐกจิ กจิเลศินิรันดร์

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสีมา



7

ลําดับที�

001 Miss Kexin Liu

002 Mr. Pema Wangdra

003 นาย ฉัตรชัย โปรทา

004 น.ส. ชลดา ศรีกล้าหาญ

005 น.ส. ธนาภา มะดะรุ

006 น.ส. นฤมล สีขาว

007 นาย ปวธิ ธิติบดินทร์

008 น.ส. แพรวพรรณ ลิ�มเงนิ

009 น.ส. พรรณพร แก้วไสย

010 น.ส. พชัชา อนัทะโคตร

011 นาย พชัรากร ปานทอง

012 น.ส. พมิพ์ใจ ศุขไพบูลย์

013 น.ส. พมิพ์ชนก มณีรัตน์

014 นาย พุศุตม์ สุขนาค

015 น.ส. ภัทราภรณ์ ตวงเศรษฐวุฒิ

016 นาย ภูมิ รัตนคหบดีวงศ์

017 นาย วรชัย ตาเมอืงมูล

018 น.ส. วรรณศิณี ภู่เอี�ยม

019 น.ส. วรีวรรณ เดชะดนุวงศ์

020 นาย ศรัณยู วรีะกจิพานิช

021 น.ส. สิธีธร ยาวงษ์

022 น.ส. สิริพชิญ์ ศิรัญญาธวฒัน์

023 น.ส. สุธิตา สังข์สุวรรณ

024 น.ส. หนึ�งชนก ประสงค์สุข

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

ชื�อ - นามสกุล

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
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ลําดับที�

001 นาย ติณณ์ เวชศาสตร์

002 น.ส. พนิดา ไชยโก

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลาํปาง)

ชื�อ - นามสกุล
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ลําดับที�

001 น.ส. กรกนก รูปอัqน

002 น.ส. ณัฐกฤตา ทองทพิย์

003 น.ส. พรนภัส จินดา

004 น.ส. ศิรดา ทวกีจิรัตน์

มหาวทิยาลยับูรพา

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกุล

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
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ลําดับที�

001 น.ส. เตฌณิี กรูแก้ว

002 น.ส. ทพิย์วภิา เพง็ศรี

003 น.ส. ธีรนุช เพยีรประเสริฐ

004 น.ส. ปรารถนา บัวรอด

005 น.ส. ปาริษา นิ�มน้อย

006 น.ส. ศิริชาภรณ์ สิงโต

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ชื�อ - นามสกุล

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557



11

ลําดับที�

001 น.ส. กนัตาภา เทวาชลาองักรู

002 น.ส. จิตสุภา ดีศรี

003 น.ส. ชนกพร ปานรสทพิย์

004 น.ส. ชูเดีย ดารามั�น

005 น.ส. ณัฐิยา ชินกาญจนโรจน์

006 น.ส. ณิชกานต์ วงษ์ไกร

007 น.ส. ถิตาพร แก้วจีน

008 นาย ธนาคาร วาปีโส

009 น.ส. นันทนา ช้างหัวหน้า

010 น.ส. ปวรัตน์ วงษ์สวรรค์

011 น.ส. พนัพนิตย์ เจริญโพธิa

012 น.ส. พนิดา พงษ์พชิิตภูมิ

013 น.ส. ภวนัตรี จันทรัตน์

014 น.ส. รินลดา ขมวเิศษ

015 น.ส. วรวรรณ เลไชยสงค์

016 น.ส. สุรีรัตน์ กลิ�นจันทร์

017 น.ส. อภิสรา สารภาพ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)



12

ลําดับที�

001 น.ส. กญัญ์พฑัฒา หงส์ภัทราจันทร์

002 น.ส. ปวรา กศุลสกลุ

003 น.ส. รัตติยา สาลี

004 น.ส. วสิสุตา บุญมรกต

005 น.ส. สุรนาถ แป้นเกดิ

006 นาย หริพนัธ์ หริพ่าย

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)



13

ลําดับที�

001 นาย ธิติพงศ์ ปานนุช

ชื�อ - นามสกุล

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเกต็

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)



14

ลําดับที�

001 น.ส. กนกภรณ์ ท้ายเมอืง

002 น.ส. จันทมิา ด้วงมา

003 น.ส. บงกช จันทรเกษม

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

ชื�อ - นามสกุล

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี



15

ลําดับที�

**001 น.ส. ณัฐธิดา แลใจ

**002 น.ส. ทพิธัญญา เมฆอรุณ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

วทิยาลยัอาชีวศึกษา (ศูนย์ลาํปาง)

ชื�อ - นามสกุล

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557



16

ลําดับที�

001 น.ส. จารุวรรณ บุราคร

ชื�อ - นามสกุล

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ (สกลนคร)



17

ลําดับที�

001 นาย ชนัถพงษ์ แก้วสมศรี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย วทิยาเขตตรัง
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

ชื�อ - นามสกุล

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)



18

ลําดับที�

001 น.ส. กนกพร มาพนัดุง

002 น.ส. ฌาฐิตา ลลีาพฒันาพาณิชย์

003 นาย ธีระศักดิa ศรีประเสริฐ

004 นาย นัฐพงษ์ อุปนิ

005 น.ส. ปนัดดา วทิยาเวช

006 น.ส. ภัทรียา อริยเดช

007 น.ส. รัตติภรณ์ กณัณารักษ์

008 น.ส. วภิาดา มาตมูล

009 น.ส. สรวงสุดา โรจนวเิชียร

010 น.ส. สรัลพร บํารุงศิลป์

ชื�อ - นามสกุล

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัขอนแก่น



19

ลําดับที�

001 Miss Naychhan Chit

002 น.ส. กญัจน์ณิชา สาระคร

003 น.ส. นิตยา โพธิaศรี

004 น.ส. ผกามาศ เกษรสมบัติ

005 น.ส. พรพมิล อาจสิงห์

006 น.ส. มทัติกา วสิาคาม

007 น.ส. รุ่งฤดี มะลามาตย์

008 น.ส. วนัวสิา พนัธ์งาม

009 น.ส. ศิริวรรณ ชูพนัธ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

ชื�อ - นามสกุล

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)



20

ลําดับที�

001 นาย ชวลัวฒัน์ พวงสวสัดิa

002 นาย บดินทร์ หวาดอุดม

003 นาย ปณิธิ วจิิตรไกรวนิ

004 นาย มารุต ผงสูงเนิน

005 น.ส. นลนิ หงส์ลาํพอง

006 นาย เวยีงชัย งามกนกวรรณ

ชื�อ - นามสกุล

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

มหาวทิยาลยัมหิดล นครปฐม



21

ลําดับที�

001 น.ส. จันทรรัตน์ แก้วมณี

002 น.ส. รัชฎา สิงห์น้อย

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรีลพบุรี



22

ลําดับที�

001 นาย ณัฐวุฒิ เชื6อสมุทร

002 น.ส. อนิสา บุญประสงค์

ชื�อ - นามสกุล

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม



23

ลําดับที�

001 นาย เฉลมิศักดิa ชัยรัมย์

002 น.ส. ธนาภรณ์ มหาลนั

003 น.ส. ปราณี เบ็ญจคุ้ม

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกุล

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์



24

ลําดับที�

001 นาย ธีรทศัน์ ต๊ะคาํ

002 น.ส. วภิาณี ชํานาญศรี

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกุล



25

ลําดับที�

001 น.ส. ภธิรา ชัยสิทธิดา

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

วทิยาลยัศิลปะ สื�อ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ชื�อ - นามสกุล



26

ลําดับที�

001 น.ส. ชลดิา ฟักเจริญ

002 น.ส. ฐิติมา พื6นชมภู

003 น.ส. ณัฐกานต์ จันทร์ประภาพ

004 นาย ทศพล ภุมมา

005 น.ส. ธันยาพร จินลานนท์

006 น.ส. ธิดารัตน์ การมติรี

007 น.ส. ปัทมา เลศิรัตนชัย

008 น.ส. พรีะภรณ์ พึ�งบ้านเกาะ

009 นาย มงคล สุมนานนท์

010 น.ส. รวนิดา พงษ์ศักดิaขจร

011 น.ส. รักษิณา กศุลพทิกัษ์

012 น.ส. ศิริพร เนียมสอน

013 น.ส. สุวลี วรสิทธิa

014 น.ส. อมัพกิา วเิชียรรัตน์

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)



27

ลําดับที�

001 น.ส. อมรรัตน์ จอมอุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

มหาวทิยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกุล



28

ลาํดับที�

001 น.ส. กมลวรรณ สนุลนาทอง

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย



29

ลาํดับที�

001 นาย ณัฐพงค์ ไชยบุญทา

002 นาย นัฐพล สมนา

003 นาย พรชัย จันทคลกัษณ์

004 นาย เอกพนัธ์ เพยีรประกอบ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ภาคพายพั เชียงใหม่
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ลาํดับที�

001 น.ส. ซอฟียะห์ หะยหีามะ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

มหาวทิยาลยัแม่โจ้
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ลาํดับที�

001 น.ส. ณัฐวดี สมบัติศิริ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรติ
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ลาํดับที�

001 น.ส. วรรณศิริ วงษ์แตง

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี
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ลาํดับที�

001 น.ส. นภัสนันท์ ววิฒันเจริญวงศ์

002 น.ส. อภิระมณ รอดอาํพนัธ์ุ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี
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ลาํดับที�

001 นาย วรีพล วงศ์วนัดี

002 นาย วรีะยุทธ บุญยะกจิ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร
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ลาํดับที�

001 น.ส. ธนพร สิงห์กนั

002 น.ส. วาสนา ศรีเสริม

003 นาย สุขทศัน์ พลิาคุณ

004 น.ส. สุดารัตน์ ทนชัย

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี



36

ลาํดับที�

001 น.ส. อนันธ์ถพร นิพนธ์

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี
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ลาํดับที�

001 น.ส. อรพรรณ์ สุริยะไพบูลย์วฒันา

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี
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ลาํดับที�

001 น.ส. สิโรธร วงษ์หุ่น

002 น.ส. โสภาพรรณ การะเกตุ

ชื�อ - นามสกลุ

มหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิพระนครศรีอยุธยา
    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี6  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  17  มีนาคม  2557

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั6น 3  ห้องประชุม  Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)


