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ประกาศรายชื
อนักศึกษาสถาบันภูมภิาคที
เข้าฝึกงานเดอืน พฤศจกิายน 2556

- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมิภาค   (ต่างจังหวดั)    ที
มีรายชื
อตามประกาศ  เป็นผู้ที
บริษัทฯ พจิารณารับ
เข้าฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกําหนดวนัและเวลาที
ระบุ  เพื
อฟังการปฐมนิเทศ และเริ
มฝึกงาน

               ทั:งนี:  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกับทางสถาบันเพื
อจัดทําประกันอุบัติเหตุ
ก่อนเข้ารับการฝึกงานที
  บริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)    (กรณีที
นักศึกษายงัไม่ได้ทําประกันกับทางสถาบันตั:งแต่
เริ
มเข้ารับการศึกษาเท่านั:น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี:มาในวนัปฐมนิเทศ

                หมายเหตุ  นักศึกษาที
มีเครื
องหมาย  ** หน้ารายชื
อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดังนั:นจึงต้องตรวจร่างกาย
         ก่อนที
จะเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ  และนําเอกสารดังต่อไปนี:มาแสดงในวนัปฐมนิเทศ

                1.  ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่.-  

                    -  ผล  NASAL SWAB CULTURE  แสดงว่าไม่มีเชื:อ  STAPHYLOCOCCUS AUREUS

                 หลักฐานทั:งหมด จะต้องเป็นหลักฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั:น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวนัปฐมนิเทศ
                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-

                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั:น  คนละ  1 คู่

              นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวตามกําหนดวนัและเวลาที
ระบุ

              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              1.   หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด ระบุวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556  ถึงวนัสิ:นสุดที
สถาบันกําหนด

              3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด

                    -  ผลเอ๊กซเรย์ปอด  พร้อมฟิล์มแนบมาด้วย

              4.  รูปถ่าย  2  นิ:ว  หรือ  1  นิ:ว  จํานวน  4  รูป

                    -  ใบรับรองแพทย์  

                    -  เสื:อคลุมแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด

                    -  ผลการตรวจอุจจาระ  (STOOL  EXAMINATION)

                    -  ผล  STOOL CULURE  แสดงว่าไม่มีเชื:อ  SALMONELLA

----------------------------------------------------------------------------------
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ดูหน้า        25

ดูหน้า        26

ดูหน้า        27

ดูหน้า        28

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ ดูหน้า        29

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์

มหาวทิยาลยัราชภัฏลาํปาง

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสีมา

มหาวทิยาลยัแม่โจ้

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

สถาบันส่วนภูมภิาค
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวดัสกลนคร

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์

มหาวทิยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย

วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํปาง

มหาวทิยาลยับูรพา

มหาวทิยาลยัพะเยา

มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วทิยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย

วทิยาลยัศิลปะ สื
อ เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี
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ลําดับที


001 น.ส. ปณิตา กตัญ_ูวรรธนะ

002 น.ส. นัสริน สืบวงศ์

003 น.ส. วสิาข์ เลศิมงคลตระกลู

004 นาย รอชาลี กาซอ

005 น.ส. สุภาวดี ดมีา

ชื
อ - นามสกลุ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวดัสกลนคร
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ลําดับที


001 น.ส. ชลดิา เตชะจิรกลุ

002 น.ส. ปาริฉัตร ใจทัน

003 น.ส. รุ่งทิพย์ โกโสด

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา

ชื
อ - นามสกลุ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
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ลําดับที


001 น.ส. กนัยารัตน์ ไตรศร

002 น.ส. พมิพ์แพรลดา มั
งมีศรี

003 น.ส. อชิรญา พุทธจรรยาวงศ์

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
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ลําดับที


001 น.ส. ศิริพร อยู่สุข

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ
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ลําดับที


001 น.ส. วรรณวศิา วงศ์สิทธิไพฑูรย์

002 นาย เอกศักดิh สงสังข์

ชื
อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย
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ลําดับที


001 น.ส. เกวลนิ ศาสตร์นอก

002 น.ส. เจนจิรา สีหะธรางกรู

003 น.ส. ธัญวร์ี นะวะศรี

004 นาย ปฐมพร ห่วงจริง

005 น.ส. วนัทนีย์ เข็มพลิา

006 น.ส. สิริกานต์ หินกอก

007 น.ส. สุดาพร หลาบหนองแสง

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

ชื
อ - นามสกลุ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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ลําดับที


001 นาย คมกฤษ มนต์ชัยวนะกจิ

002 น.ส. จันจิรา วรทอง

003 น.ส. พจนาถ วทิยสิงห์

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

ชื
อ - นามสกลุ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํปาง
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ลําดับที


001 น.ส. กชพร รชตสิริกลุ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

มหาวทิยาลยับูรพา
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ลําดับที


001 นาย ธนะศักดิh จรัสวริิยะ

002 น.ส. ปาณิศา ปัญจวรณ์

003 น.ส. วริาภรณ์ บุตรพา

004 น.ส. อนุสรา ขุนโสภา

มหาวทิยาลยัพะเยา
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ
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ลําดับที


001 น.ส. พนัสรมย์ ตันวฒันเสรี

002 น.ส. พชัรี นันทะคํา

003 น.ส. สุวมิล ปัสสาวฒันะ

004 นาย อาทิตย์ เฮ้าเมา

ชื
อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
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ลําดับที


**001 น.ส. จณิตา ตันเจริญ

**002 น.ส. ฐิติมา จาบทอง

**003 นาย ทวศัีกดิh มีศรีสวสัดิh

**004 น.ส. ทิพวรรณ มณฑา

**005 น.ส. ปวณีา รอดจิตร์

006 น.ส. เพชรลดัดา พลอยประดบั

**007 น.ส. ศิวพร ศุภอกัษร

**008 น.ส. สิภาณี แก้วป้องปก

**009 น.ส. สุนิสา ตันหยง

ชื
อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
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ลําดับที


001 น.ส. กนกวรรณ มีสิทธิh

002 น.ส. เพชรลดัดา คะชา

003 นาย สมศักดิh ใบตานี

มหาวทิยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556
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ลําดับที


001 น.ส. จิราพร อุดมทรัพย์

002 น.ส. ชฎาพร ยางเงนิ

003 น.ส. สุจิตรา เหล่ามูล

มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ



16

ลําดับที


001 น.ส. ชัญญาพรพรหมโตเกยีรติรุ่ง

002 นาย พทิักษ์ เจริญศรี

003 นาย ภรัญ_ู นาใจตรอง

004 นาย ราชวชิญ์ อยู่ยนื

005 น.ส. ราชาวลี รุ่งโรจน์

006 น.ส. เลศิลกัษณ์ ชลนวกลุ

007 น.ส. วชิชุลดา ทรัพย์ภักดี

008 น.ส. ศศิธร ทองนุ่ม

009 นาย สกลุชัย ชัยณรงค์

010 นาย สาโรช แสงวฒันา

011 น.ส. หนึ
งฤทัย สมณาสัก

012 น.ส. อรจิรา บูรณะเสน

013 น.ส. องัศุมา ศิริประเสริฐศรี

ชื
อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)



17

ลําดับที


001 นาย กษม บุณยพรรค

002 น.ส. ขวญัฤทัย เทืองผล

003 น.ส. ณัฐธิดา ยลพล

004 น.ส. ดลนภา บุญเสถียร

005 น.ส. ภาวติา พนัธ์ประสิทธิเวช

006 นาย รัฐบงกช อาจชมภู

007 น.ส. สิริดา ชํานิประโคน

ชื
อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)



18

ลําดับที


001 นาย อภิชัย บุญส่ง

วทิยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ



19

ลําดับที


001 น.ส. คริษฎา บานพบัทอง

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ



20

ลําดับที


001 น.ส. จริญญา สดคมขํา

002 น.ส. จีรประภา ภูมิคอนสาร

003 น.ส. จีราวชั ธรรมปัทม์

004 น.ส. ปิยาภรณ์ ทักษิณ

005 น.ส. วลิาวรรณ กเุวสา

006 น.ส. สมฤทัย รักกลาง

007 น.ส. สุพตัรา เหลาริน

008 น.ส. สุมินตรา คัดชาญ

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสีมา
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

ชื
อ - นามสกลุ

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)



21

ลําดับที


001 น.ส. สําลี คุ้มสี

002 น.ส. อรอนงค์ ขุนไกร

มหาวทิยาลยัแม่โจ้
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ



22

ลําดับที


001 น.ส. ธันยาภรณ์ สถิตย์อยู่

มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร

ชื
อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)



23

ลําดับที


001 นาย พสิิฏฐ์ พลเสนา

002 น.ส. สุชาดา ชามะรัตน์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย

ชื
อ - นามสกลุ

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)



24

ลําดับที


001 นาย ธีร์ธวชั เรืองมณี

วทิยาลยัศิลปะ สื
อ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ



25

ลําดับที


001 น.ส. กลัยา พุทธดี

002 น.ส. จิรวดี พุ่มบ้านเซ่า

003 น.ส. ชนนี วงัวงษ์

004 น.ส. ณัฐนรี เคียงกวาง

005 น.ส. พรรณทิพย์ บุญเกดิ

006 น.ส. สกลุณี ปิ
 นแก้ว

007 นาย สามารถ อนิต๊ะวนิ

008 น.ส. อุมาภรณ์ พุ่มลาํเจียก

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ



26

ลําดับที


001 นาย ชัชชล วงษ์สุนรเมธ

002 นาย ณัฐวุฒิ เหลอืงคํา

003 น.ส. นงลกัษณ์ ล่อดงบัง

004 น.ส. บูชิตา สมนาค

005 น.ส. ปิยพร กลั
นเพชรพะเนา

006 น.ส. พชัราพา มูลถวลิ

007 น.ส. อาภรณ์ ตรุวรรณ์

ชื
อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556



27

ลําดับที


001 นาย อดศัิกดิh ไตรทิพย์

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ



28

ลําดับที


001 น.ส. นิภารัตน์ รัตนวงศ์

    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัราชภัฏลาํปาง



29

ลําดับที


001 น.ส. ปรารถนา รุ่งสุวรรณรัชต์
002 น.ส. เพยีงมิณตรา ถนอมบุญ
003 น.ส. พรวลี สุขสนวน
004 น.ส. มณธิรา เหกระโทก

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั:น 3  ห้องประชุม  Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากดั  (มหาชน)

ชื
อ - นามสกลุ

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์
    นักศึกษาที
มีรายชื
อต่อไปนี:  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ
มฝึกงาน)  ในวนัที
  4 พฤศจิกายน 2556


