
1

              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� 9  มีนาคม 2563  ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบันกําหนด
              2.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมภิาคเข้าฝึกงานวนัที� 9 มนีาคม 2563

                                                               ----------------------------------------------------------------------------------
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวดัเชียงใหม่ ดูหน้า         3

วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาราชภัฏสวนสุนันทา จังหวดันครปฐม ดูหน้า         4

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี ดูหน้า         5

วทิยาลัยการบินนานาชาติ มหาวทิยาลัยนครพนม จังหวดันครพนม ดูหน้า         6

วทิยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ ดูหน้า         7

สถาบันส่วนภูมภิาค
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 มีนาคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ขวญัมงคล ตีสันเทียะ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. บุษภากร มีทรัพย์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จงัหวดัเชียงใหม่
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 มีนาคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ภูมิพฒัน์ แสงเดช สุวรรณภูมิ

วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาราชภฏัสวนสุนันทา จงัหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 มีนาคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. พลอย นภากร สํานักงานใหญ่

002 น.ส. เมธิญา จุนใจ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. สิริโสภา แซ่ลิ�ม สุวรรณภูมิ

004 นาย สุทธิรัตน์ กระแสร์ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 มีนาคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ชนะนันท์ บุพศิริ สุวรรณภูมิ

002 นาย ณกรณ์ ภานุรักษ์ สุวรรณภูมิ

003 นาย พรเทพ ทิสาชัย สุวรรณภูมิ

004 นาย สามารถ ไวยราบุตร สุวรรณภูมิ

005 นาย สิทธิพล ป.ณ.นครพนม สุวรรณภูมิ

006 นาย สุกิจ เกริกชัยวนั สุวรรณภูมิ

007 นาย อติเทพ บริบูรณ์ สุวรรณภูมิ

วทิยาลัยการบินนานาชาต ิมหาวทิยาลัยนครพนม จงัหวดันครพนม

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 มีนาคม 2563
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ทินาธร วงศ์ทองแดง ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

วทิยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์


