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     ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมภิาคเข้าฝึกงานวนัที� 5 สิงหาคม 2562

              นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ
- นักศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมภิาค   (ต่างจงัหวดั)    ที�มรีายชื�อตามประกาศ  เป็นผู้ที�บริษทัฯ พจิารณารับเข้า

ฝึกงานแล้ว   โปรดมารายงานตัวตามกาํหนดวนัและเวลาที�ระบุ  เพื�อฟังการปฐมนิเทศ และเริ�มฝึกงาน
               ทั(งนี(  บริษทัฯ   ขอแจ้งให้ทราบว่า  นักศึกษาทุกท่านจะต้องติดต่อกบัทางสถาบันเพื�อจดัทําประกนัอุบัติเหตุ

ก่อนเข้ารับการฝึกงานที�  บริษทั  การบินไทย  จาํกดั  (มหาชน)    (กรณทีี�นักศึกษายงัไม่ได้ทําประกนักบัทางสถาบัน
ตั(งแต่เริ�มเข้ารับการศึกษาเท่านั(น)

   นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี(มาในวนัปฐมนิเทศ
              1.   หนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน 1 ชุด   ระบุวนัที�  5 สิงหาคม 2562  ถึงวนัสิ(นสุดที�สถาบันกําหนด
              2.  รูปถ่าย  2  นิ(ว  หรือ  1  นิ(ว  จาํนวน  4  รูป

                                    ----------------------------------------------------------------------------------
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  5 สิงหาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ภัคจิรา แสนหาญ สุวรรณภูมิ

002 นาย อัครเทพ ทองสมุทร สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยขอนแก่น
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  5 สิงหาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กชวรรณ สารทศรี สุวรรณภูมิ

002 นาย กฤษฏิพงศ์ คาํเมือง สุวรรณภูมิ

003 น.ส. ญาณิศา คาํจริง สุวรรณภูมิ

004 นาย ธนภัทร ชลศิริพงษ์ สุวรรณภูมิ

005 น.ส. พมิพ์ชนก ระวธีีรวฒัน์ สุวรรณภูมิ

006 น.ส. พมิพิPวภิา มานพ สุวรรณภูมิ

007 น.ส. วรัญชลี เหมือนเสมอใจ สุวรรณภูมิ

008 น.ส. สศิณา อินทรพทิกัษ์ สุวรรณภูมิ

009 นาย อธิบดี วชิรรัตนากุล สุวรรณภูมิ

010 น.ส. อิงฟ้า  พลแสน สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยบูรพา



5

     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  5 สิงหาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. จิราภรณ์ จารุสิงห์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ทกัษิณา เตนากุล สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยศรีปทุม จังหวดัขอนแก่น

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  5 สิงหาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย ธีรพฒัน์ น้อยมนตรี สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวดัอุดรธานี

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  5 สิงหาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. เกษรี ศรีใหม่ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. กรรทมิา ทองพูล สุวรรณภูมิ

003 น.ส. กิตติญา แสนทวสุีข สุวรรณภูมิ

004 น.ส. จุฑามาศ แสงอาทติย์ สุวรรณภูมิ

005 นาย ณัฐวฒัน์ จันทร์วฒันภัณฑ์ สุวรรณภูมิ

006 นาย ตุลธร เอกสินานนท์ สุวรรณภูมิ

007 นาย ธรรมรักษ์ อยู่ไพบูลย์ สุวรรณภูมิ

008 น.ส. นภัสสร ประดับทรัพย์ศรี สุวรรณภูมิ

009 น.ส. แพรวพลอย พ่วงพร สุวรรณภูมิ

010 นาย ภัตรศกรณ์ ศรีวงัยาง สุวรรณภูมิ

011 นาย วรชัย คาํคลองตัน สุวรรณภูมิ

012 นาย ศิวนาถ มญัชุไพบูลย์ สุวรรณภูมิ

013 น.ส. ศุภาพชิญ์ พงศ์ศรีสืบสุข สุวรรณภูมิ

014 น.ส. แสงอรุณ สุดเทยีน สุวรรณภูมิ

015 นาย สรชน จันทร์ศร สุวรรณภูมิ

016 น.ส. สาริน สมบัติเจริญ สุวรรณภูมิ

017 น.ส. สุพรรษา เพชรจรัส สุวรรณภูมิ

018 น.ส. สุพชิฌาย์ พฒันววิฒัน์กุล สุวรรณภูมิ

019 น.ส. สุรารักษ์ เสียงใหญ่ สุวรรณภูมิ

020 น.ส. อรณิชา ศรีสมุทร สุวรรณภูมิ

021 นาย อัษฎา ทาทอง สุวรรณภูมิ

022 นาย อารักษ์ กลั�นสุภา สุวรรณภูมิ

023 นาย อิทธิกร เกิดศรีทอง สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล
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     นักศึกษาที�มรีายชื�อต่อไปนี(  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที�  5 สิงหาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 2  ชั(น 3  ห้องประชุม Auditorium   สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. มุนา เรวรรณ์ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. วลัย์ลดา ขนัธเดช สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ชื�อ - นามสกุล


