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

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกําหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั�งนี�  บริษทัฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกับทางสถาบันเพื�อจัดทําประกันอุบัติเหตุ

ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษทั  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)    (กรณทีี�นักศึกษายงัไม่ได้ทําประกันกับทางสถาบัน
ตั�งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั�น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี�มาในวนัปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด   ระบุวนัที�  12  มิถุนายน 2562  ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบันกําหนด
              2.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้ เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดงันั�นจึงต้องตรวจร่างกาย
     ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกับบริษทัฯ  และนําเอกสารดงัต่อไปนี�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

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงานวนัที� 12 มิถุนายน 2562

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ดูหน้า         3

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน ดูหน้า         4

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จังหวดัชลบุรี ดูหน้า         5

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา จังหวดัชลบุรี ดูหน้า         6

มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ จังหวดันครปฐม ดูหน้า         7

มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตนครปฐม ดูหน้า         8

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจีนบุรี ดูหน้า         9

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวดัพระนครศรีอยธุยา ดูหน้า        10

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จังหวดันครนายก ดูหน้า        11

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ดูหน้า        12

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูหน้า        13

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ดูหน้า        14

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูหน้า        15

มหาวทิยาลัยขอนแก่น ดูหน้า        16

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ดูหน้า        17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ\ ดูหน้า        18

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวดัสงขลา ดูหน้า        19

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ดูหน้า        20

มหาวทิยาลัยฟาฏอนี จังหวดัปัตตานี ดูหน้า        21

วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวดันครปฐม ดูหน้า        22

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวดัพษิณุโลก ดูหน้า        23

สถาบันส่วนภูมภิาค
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 น.ส. กัญญารัตน์ โพธิ\ชัย สํานักงานใหญ่

002 นาย คุณากร พฤติธนากุล สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ณัชชา เทียนทอง สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ณัฐธยาน์ รัตนสุวรรณ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ณัฐริกาญจน์ เฉลิมลักษณ์ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ดวงพร เจริญวงษ์ สํานักงานใหญ่

007 น.ส. ฟ้า สุขเกษม สํานักงานใหญ่

008 น.ส. รัศมิ\ธิยา พรมมี สุวรรณภูมิ

009 น.ส. สุชัญญา อ่อนสะอาด สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 น.ส. คณิศร ทรัพย์มาก ดอนเมือง

002 น.ส. ฐิตารีย์ ประทุม ดอนเมือง

003 นาย ธวัช บริพนัธ์ุ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ธีริศรา มีคาระเศรษฐ์ ดอนเมือง

005 น.ส. นิรชา วงค์ใจจา ดอนเมือง

006 น.ส. เบญญาภา อชโชติพงศ์ สุวรรณภูมิ

007 น.ส. พรียา เกิดปทุม สุวรรณภูมิ

008 น.ส. ฟองฝน จิวสืบพงษ์ สุวรรณภูมิ

009 นาย เริงชัย สิทธิศักดิ\ สุวรรณภูมิ

010 น.ส. รุ่งรวิน รอดศรี ดอนเมือง

011 น.ส. ศศิธร โพธินันทวงศ์ สุวรรณภูมิ

012 น.ส. สันต์ฤทัย ชูวาลา สุวรรณภูมิ

013 น.ส. สุธามาศ สุยารัมย์ สุวรรณภูมิ

014 น.ส. อมลวรรณ สิทธิจินดาโชค สํานักงานใหญ่

015 น.ส. อรไท บุญเสริมสันติ สุวรรณภูมิ

016 น.ส. อิสราพร แสนกล้า สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 น.ส. ณัฐสุดา บานประโคน สุวรรณภูมิ

002 น.ส. พมิพ์ชนก ธุระธรรม สุวรรณภูมิ

003 นาย ภูวนาท สุวรรณลพ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. สรัลรัตน์ คชเสนีย์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จังหวดัชลบุรี
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 นาย รัฐธรรมนูญ ญานสังวรชัย ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา จงัหวดัชลบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 น.ส. กัญญาวีร์ รุ่งกาญจนศักดิ\ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. วริศรา เกตุสุนทร สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ จังหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 น.ส. กิตติยาพร บุญชู สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ชัญญา การกลจักร สํานักงานใหญ่

003 นาย ธนาภัทร์ วีระกุล ดอนเมือง

004 นาย ธิติพทัธ์ สนธิโพธิ\ สุวรรณภูมิ

005 นาย อภินัทธ์ ชัยศรี ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตนครปฐม

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

**001 น.ส. พตัธณิตา โยธารักษ์ ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจีนบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

**001 นาย พงศกร สร้อยคํา ดอนเมือง

**002 น.ส. อารีรัตน์ รวงทอง ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิจังหวดัพระนครศรีอยุธยา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 นาย กฤติชัย ภูมีสุข สุวรรณภูมิ

002 นาย จิรเดช คงเงิน ดอนเมือง

003 นาย ธนกฤต บุญเพญ็ ดอนเมือง

**004 น.ส. ธีราพร ปิยรัตนาภรณ์ สุวรรณภูมิ

005 นาย ปกรณ์ ออกเวหา ดอนเมือง

006 นาย ปัณณวิชญ์ สิทธิจิรฉัตร์ ดอนเมือง

007 นาย วรัญชิต วงษ์ขวัญ ดอนเมือง

008 นาย อคเดช นิลวงศ์ สุวรรณภูมิ

009 นาย อัครพนธ์ เอื�อใจ สุวรรณภูมิ

010 นาย อัตรวินท์ ลี� ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จงัหวดันครนายก
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 น.ส. กนกพร ม่วงตานี สํานักงานใหญ่

002 น.ส. จีรวัส พวัวิริยะกุล สํานักงานใหญ่

003 น.ส. จุฑามาศ จอมราชคม สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ชนัญชิดา นันทวาศ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ญาตาวี คูนิอาจ สํานักงานใหญ่

006 น.ส. ณัฐวดี สุวรรณโรจน์ สํานักงานใหญ่

007 น.ส. ธนวรรณ ตันตยานุสรณ์ ดอนเมือง

008 น.ส. ธนัฏคชพทัธ์ จิรพรเลิศ ดอนเมือง

009 น.ส. ธัญมน ศิลปสมบูรณ์ สํานักงานใหญ่

010 น.ส. นาตาชา ดิษธรรม สํานักงานใหญ่

011 นาย บูรณศักดิ\ บุญยิ�ง ดอนเมือง

012 น.ส. ปภาวดี ใจจุลละ สุวรรณภูมิ

013 น.ส. ปวีณ์สุดา จิตใจ สํานักงานใหญ่

014 น.ส. ปิยารักษ์ เจริญศรี สํานักงานใหญ่

015 น.ส. ปิลันธน์รัตน์ นามณี สํานักงานใหญ่

016 นาย พลประภู เหมรัตน์ สุวรรณภูมิ

017 น.ส. พชิญา มะลิวัลย์ สํานักงานใหญ่

018 นาย ภัทรพงศ์ ฟองพกุิล ดอนเมือง

019 น.ส. ภัทรภร ก้องจตุศักดิ\ สํานักงานใหญ่

020 นาย ภาณุพงศ์ ก๋องโน ดอนเมือง

021 น.ส. วรรษชล สังขทรัพย์ ดอนเมือง

022 น.ส. สุพชิญา คงสุทธิ\ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่



13

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 นาย ชัยธวัช ถนอมเล็ก หลักสี�

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 น.ส. สุพรรณิการ์ อยู่ชมวงษ์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 น.ส. เกศรินทร์ อิ�มสูงเนิน สุวรรณภูมิ

002 น.ส. กรนันท์ สุขะอาคม สุวรรณภูมิ

003 น.ส. กุลสตรี เสนาภักดิ\ สุวรรณภูมิ

004 น.ส. จุติกานต์ ทิมประดับ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ชญานิน หมั�นการ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. ชลาลัย ฮับซัน สุวรรณภูมิ

007 นาย ตนุภัทรภโคม บรูโน สุวรรณภูมิ

008 น.ส. ทิพย์พาไล จับใจนาย สุวรรณภูมิ

009 นาย ธนณัฐษพล หมู่พกุิลธนภู สุวรรณภูมิ

010 น.ส. นัทธ์ชนัน เที�ยงแท้ สุวรรณภูมิ

011 น.ส. ปณิตา มณีวงศ์ สุวรรณภูมิ

012 น.ส. ปพชิญา ติjบปะละ สุวรรณภูมิ

013 น.ส. ภณิตา พนัธ์ทรัพย์ สุวรรณภูมิ

014 น.ส. วณิชชา ทัดสวน สุวรรณภูมิ

015 น.ส. วริสรา ไคขุนทด สุวรรณภูมิ

016 น.ส. สุทธิกานต์ วรวิสุทธิกูล สุวรรณภูมิ

017 น.ส. สุทธิดา เสนาภักดิ\ สุวรรณภูมิ

**018 น.ส. สุทธิดา สนิทจันทร์ ดอนเมือง

019 นาย อนุสิทธิ\ บัณฑิตเนตร์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 น.ส. กวิสรา กาบไกรแก้ว สุวรรณภูมิ

002 นาย กษิดิ\เดช ดลประสิทธิ\ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. เขมขนิษฐ์ บุญมีเจริญวงศ์ สุวรรณภูมิ

004 นาย เจนวิทย์ จิตต์นิลวงศ์ สุวรรณภูมิ

005 นาย เจษฏา ประจิตร สุวรรณภูมิ

006 นาย ณัฐภัทร ประเสริฐ สุวรรณภูมิ

007 นาย ณัฐวุฒิ ขันทอง สุวรรณภูมิ

008 นาย ธนวัฒน์ ตระกูลสันติรัตน์ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. ปิยะฉัตร บุญเอก สุวรรณภูมิ

010 นาย ปิยะพงษ์ ชื�นตา สุวรรณภูมิ

011 น.ส. ฟ้า บุญมี สุวรรณภูมิ

012 นาย ภูษณ ศรีคําฝั�น สุวรรณภูมิ

013 นาย เมธพฒัน์ หอทอง สุวรรณภูมิ

014 นาย มีชัย พงศ์ชัยสถาปัตย์ สุวรรณภูมิ

015 น.ส. ศิรดา บุญกล้า สุวรรณภูมิ

016 นาย ศิรสรณ์ พ่วงปาน สุวรรณภูมิ

**017 น.ส. ศุขจิภา ศรีภิรมย์ ดอนเมือง

018 น.ส. ศุภาพชิญ์ รุ่งเรือง สุวรรณภูมิ

019 น.ส. สิริวรรณ จันทคุปต์ สุวรรณภูมิ

020 น.ส. สุธีกานต์ ลําน้อย สุวรรณภูมิ

**021 น.ส. อภิสรา จันฤาไชย ดอนเมือง

022 นาย อัครวัฒน์ จิตกตัญkูชัย สุวรรณภูมิ

023 น.ส. อารีรัตน์ สุภาวัฒนพนัธ์ สุวรรณภูมิ

024 นาย อุกฤษฏ์ พทุธิมา สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยขอนแก่น



17

     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 น.ส. กนกพร แสนสุข สุวรรณภูมิ

002 น.ส. กนกพร บางศิริ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. จิราภา คนหลัก สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ชลดา ประชาชัย สุวรรณภูมิ

005 น.ส. ปาณิศา ทวีรัตน์ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. มณีรัตนา สายนาโก สุวรรณภูมิ

007 น.ส. วันวิสา ปิ� นคํา สุวรรณภูมิ

008 น.ส. วิภาวี โพธินา สุวรรณภูมิ

009 น.ส. ศิริทิพย์ ไร่นา สุวรรณภูมิ

010 น.ส. สิริญญากร ศรีไชยวาน สุวรรณภูมิ

011 น.ส. อรอนงค์ นามวงศา สุวรรณภูมิ

012 น.ส. อรัญญา กองเพชร สุวรรณภูมิ

013 น.ส. อําพร วิสูงเร สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 นาย จักรพนัธ์ุ สวนนุช สุวรรณภูมิ

002 นาย ไชยพศ ยุ่นเพญ็ ดอนเมือง

003 น.ส. ญาติกาญจน์ ทองฤกษ์ สุวรรณภูมิ

004 นาย ตันติกรณ์ ธรรมรักษ์ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. บุศรารัตน์ ปรีชา สุวรรณภูมิ

006 นาย ภาณุพงศ์ เปาอินทร์ สุวรรณภูมิ

007 นาย ภูมิศักดิ\ เนียมสุวรรณ ดอนเมือง

008 นาย รวี พึ�งและ ดอนเมือง

009 นาย ศรัณย์ ศรีรัตนไพฑูรย์ ดอนเมือง

010 นาย ศุภณัฐ อ่อนรักษ์ สุวรรณภูมิ

011 น.ส. ศุภนิดา เทพทับทิม สุวรรณภูมิ

012 นาย สุธีพงศ์ เจริญผล สุวรรณภูมิ

013 นาย อับบาส อุสุมา สุวรรณภูมิ

014 นาย อิสมาแอ เจะดิง ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ\
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 นาย ชันลิม นิไสย สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ซินฟียา นุ้ยไสน สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ณัฐธิดา สัมปทาภักดี สํานักงานใหญ่

004 น.ส. สโรชา ศรีประยูร สํานักงานใหญ่

005 น.ส. อารียา คงกิ�ง สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จงัหวดัสงขลา
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

**001 น.ส. ฌาณิชญา บุณยเดช ดอนเมือง

002 น.ส. ณัฐนิชา ศรีทะษพ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. หวันมรีญา ฮะอุรา สุวรรณภูมิ

**004 นาย อัลวาร์ หีมเหม ดอนเมือง

005 น.ส. ฮินดล แหละตี สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

**001 น.ส. อรวรรณ ปาแว ดอนเมือง

**002 น.ส. อัยมุณี อูมูดี ดอนเมือง

**003 น.ส. อัสมัซ มะกูวิง ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยฟาฏอนี จงัหวดัปัตตานี

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 นาย ภาวัต อุดมผลชัย สุวรรณภูมิ

วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  12  มิถุนายน 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั�น 3  ห้องประชุม Auditorium  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบัที� สถานที�

001 นาย ธนทัต แก้วคต สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก


