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              นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวตามกําหนดวนัและเวลาที�ระบุ
- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมิภาค   (ต่างจงัหวดั)    ที�มีรายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษัทฯ พจิารณารับเข้า

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกําหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั�งนี�  บริษัทฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกับทางสถาบันเพื�อจดัทาํประกันอุบัติเหตุ

ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษัท  การบินไทย  จาํกัด  (มหาชน)    (กรณีที�นักศึกษายงัไม่ได้ทาํประกันกับทางสถาบัน
ตั�งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั�น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี�มาในวนัปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด   ระบุวนัที�  9 กรกฎาคม 2561  ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบันกําหนด
              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จาํนวน  4  รูป

                หมายเหตุ  นักศึกษาที�มีเครื�องหมาย  ** หน้ารายชื�อเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานในครัวการบิน   ดงันั�นจงึต้องตรวจร่างกาย
          ก่อนที�จะเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ  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�อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคเข้าฝึกงาน วนัที� 9 กรกฎาคม 2561

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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ดูหน้า         3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูหน้า         4

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูหน้า         5

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดูหน้า         6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

สถาบันส่วนภูมภิาค
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      นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  9 กรกฎาคม  2561  เวลา 08.00 น.
ณ อาคาร 3  ชั�น 3  ห้องประชุม 3305  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบั สถานที�

**001 น.ส. กาญจนา ทาส้าว ดอนเมือง

**002 นาย ธนะโรจน์ อัครโอฬ ารรัตน์ ดอนเมือง

**003 น.ส. ไพลิน เขยพุดซา ดอนเมือง

**004 นาย พัทธดนย์ เมืองพวน ดอนเมือง

**005 น.ส. ภัทรา วงศ์วิทยะ ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์

      นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  9 กรกฎาคม  2561  เวลา 08.00 น.
ณ อาคาร 3  ชั�น 3  ห้องประชุม 3305  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบั สถานที�

001 น.ส. พรชนก พ่วงศรี ดอนเมือง

002 นาย อมรเทพ ม่วงศรี ดอนเมือง

ชื�อ - นามสกุล
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      นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  9 กรกฎาคม  2561  เวลา 08.00 น.
ณ อาคาร 3  ชั�น 3  ห้องประชุม 3305  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบั สถานที�

**001 น.ส. ภัคภร ธนันชัยเตชากร ดอนเมือง

**002 น.ส. วริยา พลนิกร ดอนเมือง

มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์

ชื�อ - นามสกุล
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มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ จังหวดันครปฐม

      นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวันที�  9 กรกฎาคม  2561  เวลา 08.00 น.
ณ อาคาร 3  ชั�น 3  ห้องประชุม 3305  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดบั สถานที�

001 น.ส. อัฎลาพัศ แนวราช สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล


