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     ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงานวนัที�  7  พฤษภาคม 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  พฤษภาคม 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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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน จังหวดันครปฐม      ดูหน้า         3

มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ จังหวดันครปฐม      ดูหน้า         4

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวดัพษิณุโลก      ดูหน้า         5

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม      ดูหน้า         6

มหาวทิยาลัยบูรพา      ดูหน้า         7

มหาวทิยาลัยบูรพา วทิยาเขตจันทบุรี จังหวดัจันทบุรี      ดูหน้า         8

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจีนบุรี      ดูหน้า         9

สถาบันส่วนภูมิภาค
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี*  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  พฤษภาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั*น 11  ห้อง 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ฉัตรวดี จงรักษ์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. นิลกาญจน์ บุตรพรม สุวรรณภูมิ

003 น.ส. พจนพร โรจน์สืบศักดิ\ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. วนัทนีย์ ชุนเจริญ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ศิริลักษณ์ บุญปลอด สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี*  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  พฤษภาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั*น 11  ห้อง 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย กฤตภาส อิ�มแก้ว ดอนเมือง

**002 น.ส. กัลยรัตน์ วริิยะประทปีบุตร ดอนเมือง

003 นาย จักรกฤษณ์ ชังยืนยง ดอนเมือง

004 นาย จิรทปีต์ เชือนไธสง ดอนเมือง

005 น.ส. ฉันท์ชนก ธิติมูล สํานักงานใหญ่

006 นาย ณัฐชนน ใจชน ดอนเมือง

**007 น.ส. ตรีทพิย์ สุวรรณมีมงคล ดอนเมือง

008 นาย ธนา พเิคราะห์งาน ดอนเมือง

009 น.ส. ปวณ์ีธิดา น่วมภุมรินทร์ สุวรรณภูมิ

010 น.ส. พาทนีิ บัวงาม สุวรรณภูมิ

011 น.ส. รวษิฎา บุญเก่า ดอนเมือง

012 นาย ศรัณย์ บุญประเสริฐ ดอนเมือง

013 น.ส. ศิวาพร คุยขํา ดอนเมือง

014 น.ส. ไอศวรรยา กิจพ่อค้า สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี*  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  พฤษภาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั*น 11  ห้อง 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ฐิติวสัส์ ยงัเอี�ยม สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี*  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  พฤษภาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั*น 11  ห้อง 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ธิปไตย สีลาดเลา สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี*  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  พฤษภาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั*น 11  ห้อง 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กัญญาณัฐ ตระกูลไพศาล สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ขวลันุช โนทะนะ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. จารุวรรณ บุบผาสังข์ สุวรรณภูมิ

004 นาย ชาญเลิศ ชาญเฉลียว สุวรรณภูมิ

005 นาย ทวศีักดิ\ ศรีวลา สํานักงานใหญ่

006 น.ส. เบญจวรรณ ฤทธิรณ สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ปิยสิริ โพธิ\ไชยรัตน์ สุวรรณภูมิ

008 น.ส. พรรษชน อุปัฌา สุวรรณภูมิ

009 น.ส. พมิพ์ชนก ดีสมศักดิ\ สํานักงานใหญ่

010 น.ส. รังสิมา พรหมมานนท์ สํานักงานใหญ่

011 น.ส. ศุภร์นภา เจียมประสูตร สํานักงานใหญ่

012 น.ส. สรัญญา คงพศิุทธิ\ไพศาล สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยบูรพา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี*  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  พฤษภาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั*น 11  ห้อง 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย เกริกชัย เกตุแก้ว สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยบูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี*  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  7  พฤษภาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั*น 11  ห้อง 3111  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ธมนต์ ฤทธิชัย สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจนีบุรี

ชื�อ - นามสกุล


