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ประกาศผลรายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณ ์

โครงการนักศึกษาฝึกงาน General Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

ก าหนดการการปฐมนิเทศน ์ 

วนัพุธท่ี 16 ธนัวาคม 2563 

เวลา ลงทะเบียน เวลา 9.00 - 9.30 น. (หากมาเกินเวลา 9.30 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

สถานท่ี  อาคารส านักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรงัสิต 

 

ส่ิงท่ีจะตอ้งน ามาในวนัปฐมนิเทศน์  

บตัรประชาชนตวัจริง (เพื่อใชแ้ลกบตัร Visitor หากไม่น ามา จะไม่สามารถเขา้อาคารได)้ 

 

การแต่งกาย : นักศึกษาจะตอ้งแต่งกายดว้ยชุดนักศึกษา ท่ีสุภาพ เรียบรอ้ย ตามแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และท าผมทรง

สุภาพ เรียบรอ้ย โดย 

1. ผูห้ญิง: สวมเส้ือเช้ิตสีขาว ไมร่ดัรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวพอดีเขา่ หรือเหนือเขา่ขึ้ นมาเล็กน้อย และ

รองเทา้หุม้สน้ ไม่มีลวดลาย ไมส่วมผา้ใบ 

2. ผูช้าย:  สวมเส้ือเช้ิตสีขาว และผูกเนคไทตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด , กางเกงขายาวสีด าหรือสีน ้าเงิน ไม่รดัรูป และ

รองเทา้หนัง หุม้สน้สีด าไม่มีลวดลาย ถุงเทา้สีด า หรือสีสุภาพ  

 

หมายเหตุ   

1. หากไม่สามารถเขา้ร่วมการปฐมนิเทศน์ในวนัและเวลาดงักล่าวจะถือวา่สละสิทธ์ิ 

2. ขอใหน้ศ.จ าล าดบัท่ีตามประกาศรายช่ือผูผ่้านสมัภาษณใ์หไ้ด ้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 

3. ไม่อนุญาตใหน้ ารถยนตส่์วนตวัมาจอดท่ีบริษัทฯ  

4. ส าหรบัผูติ้ดตามของนักศึกษา สามารถรอนักศึกษาไดท่ี้บริเวณล็อบบ้ีชั้น G เท่าน้ัน 

5. การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลงหน่วยงานฝึกงานไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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ก่อนการฝึกงานนกัศึกษาที่ผ่านมีรายช่ือผ่านการสมัภาษณจ์ะตอ้งด าเนินการ ดงัตอ่ไปน้ี

(โปรดอา่นโดยละเอียด) 

1. ขอหนังสือส่งตวัจากมหาวิทยาลยั  

โดยใหน้ศ.ดาวน์โหลดหนังสือตอบรบัท่ีมีช่ือตนเอง จากหวัขอ้ “ดาวน์โหลดหนังสือตอบรบั General Intern 1-2021” และ

ยืน่เร่ืองต่อมหาวิทยาลยั เพื่อออกหนังสือส่งตวั  

หมายเหตุ  

1.)  ใหรี้บด าเนินการทนัที เน่ืองจากมหาวิทยาลยัอาจใชเ้วลานานในการออกหนังสือส่งตวั  

2.) เมื่อไดร้บัหนังสือส่งตวัแลว้  ใหนั้กศึกษาโครงการ General Intern ทุกคนน าหนังสือส่งตวัไปยืน่กบัพี่เล้ียงในหน่วยงานท่ี

ตนเองฝึกงานในวนัแรกของการฝึกงาน  

3.) หนังสือส่งตวัไม่ใช่หนังสือขอความอนุเคราะห ์และ ไม่ใช่หนังสือตอบรบั 

2. ด าเนินการตรวจประวติัอาชญากร  

สถานท่ีตรวจประวติั : กองทะเบียนประวติัอาชญากร 

อาคาร 7 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   

เวลาท าการ : วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดราชการ) เวลา 8.30 น. – 16.00 น. 

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม  เบอรติ์ดต่อ : 02-205-1315 

ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมไปในวนัตรวจประวติัอาชญากร 

  1. บตัรประชาชนตวัจริง 

  2. ส าเนาบตัรประชาชน (เซ็นส าเนาถูกตอ้งดว้ยปากกาน ้าเงินเทา่นั้น) 2 ชุด 

  3. ค่าใชจ้า่ย 100 บาทต่อคน 

วิธีการตรวจ 

ตรวจดว้ยบตัรประชาชน (ไม่ตอ้งตรวจดว้ยลายน้ิวมอื) 

การน าส่งผลตรวจประวติั 

เมื่อนักศึกษาไดร้บัผลตรวจประวติัอาชญากรแลว้ ใหแ้สกนน าส่งผลตรวจประวติัอาชญากรทั้งสองหน้า โดยรวมเป็นไฟล ์

PDF ไฟลเ์ดียว มายงัอีเมล ์pgrecruitment@bangkokair.com  ภายในวนัท่ี  20 ธนัวาคม 2563 ก่อน 16.00 น. 

(หวัขอ้อีเมล/subject ใหร้ะบุดงัน้ี  “ผลตรวจประวติั-ช่ือโครงการฝึกงาน-ช่ือ นามสกุล ” ตวัอยา่ง 

เช่น “ผลตรวจประวติั สมชาย ใจดี-General Intern”) 

ส าหรบันักศึกษาท่ีอยูต่่างจงัหวดั  

ใหติ้ดต่อกองพิสูจน์หลกัฐานหรือสถานีต ารวจประจ าอ าเภอ/จงัหวดั เพื่อขอตรวจประวติัฯ (อาจตอ้งตรวจดว้ยลายน้ิวมือ) 

 

หมายเหตุ : 1. ควรด าเนินการใหเ้ร็วท่ีสุด เน่ืองจากใชเ้วลานานกว่าจะไดผ้ลตรวจประวติั 

                2. หากนักศึกษาไม่สง่ผลตรวจประวติัอาชญากรในวนัท่ีก าหนด จะถือวา่ สละสิทธ์ิ 

                3. หากพบประวติัอาชญากรทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและแจง้ผลใหท้ราบเป็นรายกรณีต่อไป          

mailto:pgrecruitment@bangkokair.com
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รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  General  Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั หน่วยงาน 

1 วิทยาภรณ ์ ปัญญากาศ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Building and Facilities Management 

2 สายธาร แซ่โคว้ มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต Building and Facilities Management 

3 รชัฎาภรณ ์ จนัทรแ์จง้ดี มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต Airside Operations/ Samui Airport 

4 ภกัษ์ภูมิ ซ่ือสตัยป์ระเสริฐ มหาวิทยาลยักรุงเทพ Cabin Operations Standard 

5 รสสุคนธ ์ ขนุระงบัสงัข ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ Cabin Operations Support 

6 จิราย ุ ธรรมฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัรงัสิต Flight Dispatch 

7 ธนัญภรณ ์ พนัธุส์วสัด์ิ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Flight Dispatch 

8 อิทธินันท ์ ท าสวน มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Airside Operations/ Samui Airport 

9 เจนจิรา เขยีนทอง สถาบนัการบินพลเรือน Safety Services 

10 ณฐัทิตา ใจดี มหาวิทยาลยับูรพา Flight Document Control 

11 ปาริชาต เคา้มลู มหาวิทยาลยัศรีปทุม Flight Document Control 

12 สุธิดา มุกดาสวรรค ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Flight Operations Standard Support 

13 เจนนิเฟอร ์ แคเมอรอน มหาวิทยาลยัศรีปทุม Flight Crew Operations Division 

14 เมธาว ี ปลาสุวรรณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Flight Crew Operations Division 

15 เพชรดา ลือนาม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Ground Operations Training 

16 สุพรรษา ยิง่แสวงดี มหาวิทยาลยัอสีเทิรน์เอเชีย HR Admin 

17 รฐัพงษ ์ รติัผา มหาวิทยาลยัรงัสิต HR Admin 

18 กญัญว์รา เซ่ียงฉิน มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Operations Control Center-OCC 

19 ณฐัชนน จินาวิล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Operations Control Center (Analysis) 

20 พิชญาภา วงศแ์สงวฒันา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Operations Control Center-OCC 
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รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  General  Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั หน่วยงาน 

21 สิณี มณีวรรณ ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Operations Control Center (Analysis) 

22 กญัญาณฐั แกว้ประไพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Quality Management (ISO) 

23 ศิริญญา สุภาพงษ ์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์ Learning and Development Section 

24 เกศิณี เขม็นาค มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Learning and Development Section 

25 ชนากานต ์ นันทพรหม มหาวิทยาลยักรุงเทพ Reward&Performance management 

26 นครินทร ์ สิงหพนัธุ ์ มหาวิทยาลยับูรพา Business Resilience 

27 วรณฐั มีแกว้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Internal Audit Department 

28 ชนิดาภา ทองภามี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Building and Facilities Management 

29 ธนัยพร ชูกิจกนกชยั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Procurement 

30 วิยะดา ชยัมงคลถาวร สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Procurement 

31 ธีราภรณ ์ สิงหข์ร มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์ Ground Operations Control 

32 ลินดา จอรแ์ดน มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์ Quality Management (ISO) 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 


