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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� 9  ธันวาคม  2562  ถึงวนัสิ�นสุดที�สถาบันกําหนด
              2.  รูปถ่าย  2  นิ�ว  หรือ  1  นิ�ว  จํานวน  4  รูป

ประกาศรายชื�อนักศึกษาสถาบันภูมภิาคเข้าฝึกงานวนัที� 9 ธันวาคม 2562

                                                               ----------------------------------------------------------------------------------
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. แคทรียา แซ่ลี� สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ฐิติมา บุญเทิง สํานักงานใหญ่

003 นาย เนติพงษ์ เจริญขํา สุวรรณภูมิ

004 น.ส. พอฤทัย เมืองมา สุวรรณภูมิ

005 นาย รัชชานนท์ อังคสิงห์ สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ภัคธิชา ปงจุ่มใจ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. มณียา คําลือ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. สุนิสา อริวรรณา สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยพะเยา

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ศิรประภา เสนจันทร์ฒิชัย สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ศิริลักษณ์ ไกรยะสินธ์ สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ชญาณี ศรีเพง็ สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ณิชาภัทร ศรีอุทา สุวรรณภูมิ

003 นาย นครินทร์ ชูธรรม สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. จุฑามาศ เพง็บุญ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. อทิตยา อินสืบ สํานักงานหลักสี�

มหาวทิยาลัยราชภฎัอุตรดติถ์

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ธัญวารัตน์ หุมมาลี สุวรรณภูมิ

วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. จารุวรรณ บุญเหมาะ สุวรรณภูมิ

002 นาย ฐิติวฒัน์ คล้ายจันทคร์พงศ์ สุวรรณภูมิ

003 นาย ประวร์ี โคกเกษม สุวรรณภูมิ

004 น.ส. พชัราพรรณ ไทยสุวรรณ สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ลูซี� สไมยพร ทิร์ลเวลล์ สํานักงานใหญ่

006 น.ส. สุนิสา จันทร์ฉิม สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยราชภฎันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กมลทิพย์ ครุธแก้ว สํานักงานใหญ่

002 น.ส. จุฑามาศ นันหทัย สํานักงานหลักสี�

003 น.ส. ชนม์นิภา ชาญชัยเจริญผล สํานักงานหลักสี�

004 น.ส. ชนากานต์ ทรัพย์สมาน สํานักงานใหญ่

005 น.ส. ธนัญชนก จันทร์อ่อน สํานักงานใหญ่

006 น.ส. พมิพ์ชนก เขียวคราม สํานักงานหลักสี�

007 น.ส. พมิพ์ชนก นวลอินทร์ สํานักงานใหญ่

008 น.ส. ลักษณารีย์ ธุรีวงศ์ชัย สํานักงานหลักสี�

มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ณัฐธิดา ละมุน สํานักงานใหญ่

002 น.ส. นิโรชา ตนยะแหละ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย วทิยาเขตตรัง
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กนกวรรณ เดชสุระ สํานักงานใหญ่

002 น.ส. ธนภรณ์ พานิชสมบัติ สํานักงานใหญ่

003 น.ส. นฤมล ทองทับ สํานักงานใหญ่

004 น.ส. วาสนา สีมาคูณ สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยบูรพา
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. สุนิษา เตะตู สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยราชภฎัสงขลา

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 นาย อภิวฒัน์ สําเภา สํานักงานใหญ่

มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ณัฐกาญจน์ พรามณี สุวรรณภูมิ

002 น.ส. ปิ� นฤทัย พนัธวงศ์ สุวรรณภูมิ

003 น.ส. มนธญา บุตตะ สุวรรณภูมิ

ชื�อ - นามสกุล

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที�ตั�งหัวหิน จังหวดัประจวบครีีขันธ์
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. กนกกาญจน์ แสงไชย สุวรรณภูมิ

002 น.ส. วรรณรัตน์ นาคเกษม สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยบูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. ศุภิตา คิดถูก สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยราชภฎันครราชสีมา

ชื�อ - นามสกุล
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม

    นักศึกษาที�มีรายชื�อต่อไปนี�  โปรดรายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ  (พร้อมเริ�มฝึกงาน)  ในวนัที� 9 ธันวาคม 2562
เวลา  08.00  น.  ณ อาคาร 1  ชั�น 13  ห้องประชุม 130  สํานักงานใหญ่  บริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน)

ลําดับที� สถานที�

001 น.ส. พรนภัส ศรีผ่อง สํานักงานใหญ่

ชื�อ - นามสกุล


