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     ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงาน วนัที�  7  มกราคม 2562

              นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตวัตามกําหนดวนัและเวลาที�ระบุ
- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมิภาค   (ต่างจังหวดั)    ที�มีรายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษทัฯ พจิารณารับเข้า

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตวัตามกําหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั(งนี(  บริษทัฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องตดิต่อกับทางสถาบันเพื�อจัดทําประกันอุบัตเิหตุ

ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษทั  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)    (กรณีที�นักศึกษายังไม่ได้ทําประกันกับทางสถาบัน
ตั(งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั(น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี(มาในวนัปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตวัจากทางสถาบัน 1 ชุด   ระบุวนัที�  7  มกราคม 2562  ถึงวนัสิ(นสุดที�สถาบันกําหนด
              2.  รูปถ่าย  2  นิ(ว  หรือ  1  นิ(ว  จํานวน  4  รูป

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดังนั(นจึงต้องตรวจร่างกาย
          ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกับบริษทัฯ  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
                 หลักฐานทั(งหมด จะต้องเป็นหลักฐานจาก โรงพยาบาลรัฐ  เท่านั(น  และนักศึกษาจะต้องนํามาในวนัปฐมนิเทศ
                 2.  นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกงานให้พร้อม ได้แก่.-
                    -  เสื(อคลุมแขนยาว  สีขาว  คนละ  2  ชุด
                    -  รองเท้าหุ้มส้น  สีขาว  สําหรับใส่ในครัวเท่านั(น  คนละ  1 คู่

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย กฤตภาส เกษประดิษฐ สุวรรณภูมิ

002 นาย ชยณัฐ พงษ์พนา สํานักงานใหญ่

003 นาย ธนรุจ จุแดง สุวรรณภูมิ

004 นาย ปฏภิาณ ศิริโชติตระการ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ปพชีญา ติfบปะละ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ปวชิญา กิตติศานต์สมบัติ สํานักงานใหญ่

007 น.ส. ปิยะกาญจน์ ผดุงนิธิถาวร สุวรรณภูมิ

008 น.ส. อรพมิล วชิิต สํานักงานใหญ่

009 น.ส. อังสุมาริน ผาสุขผล สุวรรณภูมิ

010 น.ส. อัญธิกา ศรีสัมพนัธ์ุ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย คุณาธิป คมปาน สุวรรณภูมิ

002 น.ส. บุญธิดา ศิริเรืองกิตติg สํานักงานใหญ่

003 นาย วชัรพงษ์ พรมมี สํานักงานใหญ่

004 นาย อธินันต์ ใจเยน็ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ณัฐพล อากาศทพิย์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. อุบลวรรณ กองลี สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ชัยปวนิท์ พงษ์อนันท์โชค ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

**001 น.ส. พมิลพรรณ ราชวงษ์ ดอนเมือง

**002 น.ส. รัตติยากรณ์ พลนาการ ดอนเมือง

**003 น.ส. วลัิยลักษณ์ บุญใจ ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี จงัหวดัลพบุรี
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ณัฐกมล แตงใบ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ดวงมณี จําปี ดอนเมือง

003 น.ส. นฤมล คนัธรักษ์ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. พรรณนภา สัตบุษ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. วรทยั คาํสระ ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ธนัชพร เปี� ยมฤทยัพนิิจ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ปนัสยา ศรีมานอก สุวรรณภูมิ

003 น.ส. หนึ�งฤทยั ไชยรัตน์ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย กฤษณะ ญาณปัญญา สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ทรายมณี กุลอ่อน สุวรรณภูมิ

003 นาย ธนกิจ พ้นภยั สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. เกตุมณี กิมสุวรรณ์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. พมิพ์ฑริา พรมประเสริฐ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ภวรัญชน์ สุขเกษม สํานักงานใหญ่

004 น.ส. วรีวรรณ์ ภูมิสวสัดิg สุวรรณภูมิ

005 น.ส. สุนัทรี สังข์เทยีบ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยบูรพา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กัญญารัตน์ บุญวนั สํานักงานใหญ่

002 น.ส. นิลุบล วศิรุตโสภณ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. มินตรา วงษ์วริาช สํานักงานใหญ่

004 น.ส. วาริศา ทุมมาไว สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ศิรินทร์รัตน์ ปัดถารัตน์ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. สุภารมย์ วงศ์ราชา สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยขอนแก่น
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. เฌอติณนารา ดังไธสง สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยศรีปทุม จงัหวดัขอนแก่น
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย กันตพฒัน์ โสดา สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ศกุนิชญ์ โพนโคกกรวด สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก



15

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ทพิวรรณ เพชร์เทศ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. มัชณิชา ระดา สุวรรณภูมิ

003 น.ส. วกิานดา รัตนไตรศรี สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม



16

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ภคนีิ จริยานันทศักดิg สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

ชื�อ - นามสกุล



17

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ดุษดี ศรีราม สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ปนัตดา ภาคนารี สํานักงานใหญ่

003 น.ส. แพรวโพยม วงษ์อินทร์ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. สุทธิดา บุญเกตุ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล



18

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ก้าวหน้า พร้อมมูล สํานักงานใหญ่

002 น.ส. วไิลวรรณ ชูแก้ว สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง

ชื�อ - นามสกุล



19

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. สุพฒัตรา เตชะวรรณโต สุวรรณภูมิ

002 น.ส. หทยัรัตน์ สิงห์เล็ก สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี



20

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

**001 นาย จิรวฒัน์ แก้วเกาะสะบ้า ดอนเมือง

**002 น.ส. ฉววีรรณ หัสโร ดอนเมือง

**003 น.ส. อาทติา บุณยรัตน์ ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี

ชื�อ - นามสกุล



21

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กาญจน์พสุิทธิg สกุลรุ่งทรัพย์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยมหิดล จงัหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล



22

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  7  มกราคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. วริศรา แสงทอง สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี

ชื�อ - นามสกุล


