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     ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงานวนัที�  13  มกราคม 2563

              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�  13  มกราคม 2563  ถึงวนัสิ)นสุดที�สถาบันกําหนด
              2.  รูปถ่าย  2  นิ)ว  หรือ  1  นิ)ว  จํานวน  4  รูป

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง      ดูหน้า         3

มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น จังหวดักาญจนบุรี      ดูหน้า         4

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา      ดูหน้า         5

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จังหวดันครนายก      ดูหน้า         6

วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวดันครปฐม      ดูหน้า         7

วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลัยบูรพา จังหวดัชลบุรี      ดูหน้า         8

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวดัปัตตานี      ดูหน้า         9

สถาบันส่วนภูมิภาค
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  13  มกราคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กชกร กล้าหาญ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. กมลชนก กอสิริพนา ดอนเมือง

003 นาย กษิดิศ สมทรัพย์ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ชนิกานต์ คนัธาวฒัน์ ดอนเมือง

005 น.ส. ชิตาภา อัศวถาวรวานิช สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ซิมมี  ทฮาซีน ดอร์จี สุวรรณภูมิ

007 นาย ณัฎฐ์ชานนท์ ธรรมาวุฒิชัย สํานักงานใหญ่

008 น.ส. ณิชากร หมดมลทลิ สุวรรณภูมิ

009 นาย ธนกฤต เขียวสอาด สุวรรณภูมิ

010 นาย ธนานนต์ พลตรี สุวรรณภูมิ

011 น.ส. ธิติยา ชินวะโร สุวรรณภูมิ

012 น.ส. นภสัวรรณ ภู่ภทัรวรอนันต์ สุวรรณภูมิ

013 น.ส. นางฮง ไฮคาํ สุวรรณภูมิ

014 น.ส. พลอย เชื)อเมืองพาน สํานักงานใหญ่

015 นาย ภคัพล พุ่มพวั สํานักงานใหญ่

016 น.ส. ภนัทลิา พอเหมาะ สุวรรณภูมิ

017 นาย วศิน สิมะโรจน์ ดอนเมือง

018 น.ส. โสภาพรรณ โนนสูง สุวรรณภูมิ

019 นาย อํานาจ เต็งศรีประเสริฐ ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  13  มกราคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ซูไฮนี บูวามา สุวรรณภูมิ

002 น.ส. นาริยา บิลาอาบู สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น จงัหวดักาญจนบุรี
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มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  13  มกราคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กชพร ทองคาํ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ทกัษพร สีนาคล้วน สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ธนัชชา หงษ์ยิ)ม สุวรรณภูมิ

004 น.ส. นัฐวรรณ เหล่าลิ)ม สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ปวนัรัตน์ พูลคล้าย สุวรรณภูมิ

006 นาย วจัน์กร กุศลรัตน์ สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ศิรินันท์ ตุลชาติ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  13  มกราคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย กฤษฎิT คุปตะวาทนิ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. จุฑามาศ อัครสมบูรณ์ สํานักงานใหญ่

003 นาย นภนัต์ จีระดิษฐ์ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. บุญญิสา ขุนธนู สํานักงานใหญ่

005 น.ส. สุจิตตรี ทบับุรี สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จงัหวดันครนายก

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  13  มกราคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย กันตัง วงศ์จันทร์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ณัฏฐ์นรี เณรสุวรรณ สุวรรณภูมิ

003 นาย ภูมิพฒัน์ แสงเดช สุวรรณภูมิ

004 นาย เสฏฐวุฒิ จันทน์อาภรณ์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวดันครปฐม
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  13  มกราคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย จักรพนัธ์ ศรีวลัิย สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ชนาภา จันทคราม สุวรรณภูมิ

003 น.ส. บุญญรักษ์ แตงภู่ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. อรไพลิน เกิดทวี สุวรรณภูมิ

วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบูรพา จังหวดัชลบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี)  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)    ในวนัที�  13  มกราคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั)น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ซาด้า โต๊ะอาหลี สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จงัหวดัปัตตานี

ชื�อ - นามสกุล


