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              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�  6  สิงหาคม 2561  ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบันกําหนด
              2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
              3.  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา  1  ชุด
              4.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมภิาคเข้าฝึกงานวนัที� 6 สิงหาคม 2561

                                                               ----------------------------------------------------------------------------------
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  6   สิงหาคม 2561

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ณัฏฐณิชา บุญฤทธิJ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ณิชาภทัร ชาติประสพ สุวรรณภูมิ

003 นาย นิติธร จีนเหรียญ สุวรรณภูมิ

004 นาย ภูรินทร์ เอี�ยมอํ�า สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  6   สิงหาคม 2561

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ธันย์ชนก หมดัสะและ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  6   สิงหาคม 2561

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. เกษสุดา คาํมา สํานักงานใหญ่

002 น.ส. กมลรส วเิชียร สํานักงานใหญ่

003 น.ส. จิราพร น้อยศรี สํานักงานใหญ่

004 น.ส. จิราภรณ์ มาตชัยเคน สํานักงานใหญ่

005 น.ส. จีราภา ยาหอม สํานักงานใหญ่

006 น.ส. ชนากานต์ แพงแก้ว สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ชาดา เยาวชิรพงศ์ สุวรรณภูมิ

008 น.ส. ณัชพร พนมวงศ์ สุวรรณภูมิ

009 นาย ธนพล ลักษณานันท์ สุวรรณภูมิ

010 น.ส. นันทนา เอี�ยมแสง สํานักงานใหญ่

011 น.ส. นิชะนาถ ยอดผล สํานักงานใหญ่

012 น.ส. พชัญาภคั แบบเหมาะ สํานักงานใหญ่

013 น.ส. พชัฏาภรณ์ บุตรเขียว สุวรรณภูมิ

014 น.ส. เฟื� องรุจา ฟูเฟื� อง สํานักงานใหญ่

015 น.ส. มณิกานต์ น่วมคงมั�น สํานักงานใหญ่

016 น.ส. ยลวรรณ บริสุทธิJ สํานักงานใหญ่

017 น.ส. วจันพร โปอารมณ์ สํานักงานใหญ่

018 น.ส. อชิรญาณ์ สินชัย สุวรรณภูมิ

019 น.ส. อัญพชัร์ กิจอํานวยพงศ์ สุวรรณภูมิ

020 น.ส. อัสมา คหาปะนะ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยบูรพา
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  6   สิงหาคม 2561

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ฐิติรัตน์ ธีระมงคลกิจ สํานักงานใหญ่

002 นาย ธรณินทร์ ศรีทอง หลักสี�

003 นาย นภาดล โนรีเวช สํานักงานใหญ่

004 น.ส. ภทัรภร วงัศรีคุณ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  6   สิงหาคม 2561

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. เกวลิน โพธิJศิลา สุวรรณภูมิ

002 น.ส. เกศิณี สุขประเสริฐ สุวรรณภูมิ

003 นาย คมกริบ ทองดี สุวรรณภูมิ

004 น.ส. ชนิกานต์ เมฆเฉลย สุวรรณภูมิ

005 นาย นันทวฒัน์ มุลกุล สุวรรณภูมิ

006 น.ส. นิภารัตน์ เกรียงไกรชัยพร สุวรรณภูมิ

007 น.ส. ผกามาศ รอดกําเนิด สุวรรณภูมิ

008 น.ส. รินทร์ลภสั มาสถิตทรัพย์ สุวรรณภูมิ

009 น.ส. สกาวรัตน์ วงศ์ววิฒัน์เมธา สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  6   สิงหาคม 2561

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. แคทรีน่า เรืองจวบ สุวรรณภูมิ

002 นาย หนึ�งบุรุษ วงัฉาย สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวดันครปฐม
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  6   สิงหาคม 2561

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ธนพล ป้านบุญ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภฎัเพชรบุรี
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)   ในวนัที�  6   สิงหาคม 2561

เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 3  ชั�น 11  ห้องประชุม  3111   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ชนเนษฐ์ โชติรัตน์ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ปวริศา ยวนานนท์ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที�ตั�ง จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์


