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กาํหนดการสมัภาษณน์ักศึกษาโครงการ General Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021 

กาํหนดการการสมัภาษณ ์

วนั : วนัองัคาร ที� 23 มีนาคม 2564 

แบ่งการสมัภาษณเ์ป็น 2 รอบ 

รอบเชา้ : กลุ่มที� 1 - 6 ลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.00 น. (หากมาเกินเวลา 9.00 น. ไม่รบัพจิารณาในทุกกรณี) 

รอบบ่าย : กลุ่มที� 7 - 11 ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

สถานที� 

อาคารสาํนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รงัสิต  

ลงทะเบียน ชั:น 17 

สิ�งที�จะตอ้งนํามาในวนัสมัภาษณ ์

บตัรประชาชนตวัจริง หรือบตัรที�ออกโดยทางราชการที�มีรปู เช่น ใบขบัขี� เป็นตน้ (เพื�อใชแ้ลกบตัร Visitor) หากไม่นํามา 

จะไม่สามารถเขา้อาคารได ้

การแต่งกาย  

แต่งกายดว้ยชุดนักศึกษา ที�สุภาพ เรียบรอ้ย ตามแบบที�มหาวิทยาลยักาํหนด และทาํผมทรงสุภาพ เรียบรอ้ย โดย 

ผูห้ญิง: สวมเสื: อเชิ: ตสีขาว ไม่รดัรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวสุภาพ คือ พอดีเขา่ หรือเหนือเขา่ขึ: นมาเล็กน้อย 

และรองเทา้หุม้สน้ ไม่มีลวดลาย ไม่สวมผา้ใบ 

ผูช้าย:  สวมเสื: อเชิ: ตสีขาว และผูกเนคไทตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด , กางเกงขายาวสีดาํหรือสีนํ:าเงิน ไม่รดัรูป และรองเทา้

หนัง หุม้สน้สีดาํไม่มีลวดลาย ถุงเทา้สีดาํ หรือสีสุภาพ  

มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื: อไวรสั Covid-19 

1.นักศึกษาตอ้งไม่มีประวติัเดินทางไป/ มาจากพื: นที�เสี�ยง หรือเป็นผูที้�สมัผสัใกลชิ้ดผูป่้วยโควิด-19 /บุคคลที�มีความเสี�ยง 

ระหว่างวนัที� 9-22 มีนาคม (14 วนัก่อนวนัสมัภาษณ)์  

2.หากเดินทางไป/ มาจากพื: นที�เสี�ยง หรือเป็นผูที้�สมัผสัใกลชิ้ดผูป่้วยโควิด-19 /บุคคลที�มีความเสี�ยง โดยยงัไม่ไดก้กัตวั

ครบ 14 วนันับจนถึงวนัสมัภาษณ ์ใหแ้จง้เรื�องมายงัอีเมล pgrecruitment@bangkokair.com ภายในวนัที� 19 มีนาคม 

2564 

3.นักศึกษาจะตอ้งสวมหน้ากากผา้ หรือหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที�อยูใ่นอาคาร และงดการพดูคุยขณะอยูใ่นลิฟตโ์ดยสาร 

4.หากพบว่ามีการปิดบงัหรือใหข้อ้มลูที�เป็นเท็จ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตดัสิทธิ[ในทุกรณี  
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หมายเหตุ   

1.  ขอใหนั้กศึกษาจาํลาํดบัที�, กลุ่ม และจุดลงทะเบียนของตนเองใหไ้ด ้เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนและเรียก

คิวสมัภาษณ ์

2.  ไม่อนุญาตใหนํ้ารถยนตส่์วนตวัมาจอดที�บริษัทฯ  

3.  สาํหรบัผูติ้ดตามของนักศึกษา สามารถรอนักศึกษาไดที้�บริเวณล็อบบี: ชั:น G เท่านั:น 

4.  หากนักศึกษาไม่สามารถเขา้ร่วมการสมัภาษณต์ามวนั เวลาและสถานที�ตามที�กาํหนดไวข้า้งตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[ 

ถือวา่นักศึกษาสละสิทธิ[ 

5.  การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที�สิ: นสุด 
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รายชื!อผูมี้สิทธิ1สมัภาษณโ์ครงการ General Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021   
รอบเชา้ : ลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.00 น. (หากมาเกินเวลา 9.00 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

(ลงทะเบียน ชั:น 17) 

กลุ่ม ลาํดบั ชื�อ นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงาน 

กลุ่ม 1 

1 วชิรภิธณิศ ชา้งน้อย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Aircraft Inventory Control 
2 จิรายุ เอี�ยมโอภาส สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Aircraft Inventory Control 
3 ปิยพนธ ์ ปิยะพนัธ ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Aircraft Inventory Control 

4 ธญัชนก ภูคงทอง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
Building and Facilities 

Management 
5 มุกอนัดา เจียมวิทยานุกูล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Procurement 
6 ชญานิษฐ ์ วุฒิกรคณารกัษ ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Procurement 
7 ศิรภสัสร เสถียรไพศาล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Procurement 

กลุ่ม 2 

8 ณรงคศ์กัดิ[ มากพนัธุ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Quality Management (ISO) 
9 เนาวรตัน์ ทรพัยป์ระเสริฐ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Quality Management (ISO) 

10 ภคัธีมา ศรีสุนทร มหาวิทยาลยัมหิดล Quality Management (ISO) 
11 นภสร ไกรนรา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Quality Management (ISO) 
12 ณฏัฐนิช กลิ�นเจริญ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Quality Management (ISO) 
13 สุทธิกานต ์ ชยัแกว้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Quality Management (ISO) 
14 ปทิตตา สิมเสมอ มหาวิทยาลยัมหิดล Insurance Management 

กลุ่ม 3 

15 ณฐัณิชา อศัวใจเพชร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Internal Audit 
16 ธญัญาภรณ ์ อานอาชา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Internal Audit 
17 สุภาวิดา ผลออ้ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Internal Audit 
18 อรไพลิน ประทีปอรุโณทยั มหาวิทยาลยัมหิดล Internal Audit 
19 ณชัชา บรรดิษไทย มหาวิทยาลยัมหิดล Internal Audit 
20 นรารตัน์ สวนพานิช มหาวิทยาลยัมหิดล Internal Audit 
21 ชนกชนม ์ ตนัวิเชียร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Internal Audit 
22 ธนภรณ ์ หมั �นคง มหาวิทยาลยัมหิดล Internal Audit 
23 ณฏัฐนันท ์ คาํมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Internal Audit 

กลุ่ม 4 

24 ภิมภาภสั จนัทรสุ์ข มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Learning and Development 
25 วาสินี อ่อนแสง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Learning and Development  
26 กชกร กาญจนโสภา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Learning and Development 
27 อญัชิษฐา อาํพลชยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Learning and Development 
28 ปรีชญา ผาเจริญ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Learning and Development 
29 หรรษมน ณ ระนอง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Ground Operations Training 
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รายชื!อผูมี้สิทธิ1สมัภาษณโ์ครงการ General Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021   
รอบเชา้ : ลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.00 น. (หากมาเกินเวลา 9.00 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

(ลงทะเบียน ชั:น 17) 

กลุ่ม ลาํดบั ชื�อ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั  สถานที�ที�ตอ้งการฝึกงาน 

กลุ่ม 5 

30 วราลี ยุกตจรงค ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Reward&Performance 

Management 

31 พลอยลดา พานิจวรานันท ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Reward&Performance 

Management 

32 ดารารตัน์ สินภกัดี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
Reward&Performance 

Management 

33 ณฐัชยา บุญญะสิทธิ[ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
Reward&Performance 

Management 

34 อซัฮาร ์ เลาะเส็น จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
Reward&Performance 

Management 

กลุ่ม 6 

35 ณิศยาธร ศยามานนท ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ HR Admin 
36 ศุภิสรา ลํ:าเลิศลกัษณชยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ HR Admin 
37 โครรี์น โอโร๊ค จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั HR Admin 
38 สุธิดา สุพรรณ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ HR Admin 
39 ณฐัภทัร จงวิมาณสินธุ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Recruitment 
40 ธญัชนิต มีเอียด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Recruitment 
41 เมธินี สิทธิสงคราม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Recruitment 

 

รายชื!อผูมี้สิทธิ1สมัภาษณโ์ครงการ General Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021   
รอบบ่าย  : ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

(ลงทะเบียน ชั:น 17) 

กลุ่ม 7 

42 ศิวนาถ ลงักา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Recruitment 
43 อโณทิพย ์ สุขแสวง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Recruitment 
44 ราซีนา แสงจนัทรท์อง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Recruitment 
45 สวนีย ์ พิทกัษ์เสรีผดุง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Recruitment 
46 รตัติกร บวัละคร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Recruitment 
47 สิตา รชัฎาธนาโชค มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Recruitment 
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รายชื!อผูมี้สิทธิ1สมัภาษณโ์ครงการ General Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021   

รอบบ่าย  : ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

(ลงทะเบียน ชั:น 17) 

กลุ่ม ลาํดบั ชื�อ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั  สถานที�ที�ตอ้งการฝึกงาน 

กลุ่ม 8 

48 จณิสตา เจติยานนท ์ มหาวิทยาลยัมหิดล Cabin Operations Standard 
49 อมลณฐั ปรีวลิยั มหาวิทยาลยัมหิดล Cabin Operations Standard 
50 สุชาดา สายพิณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Cabin Operations Support 
51 ทิพนภา ปฤษฎางคบุ์ตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Cabin Operations Support 
52 ณฏัฐนิช ดว้งน้อย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Cabin Operations Support 
53 วิภาว ี ประยรูพรหม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Cabin Operations Support 
54 ศุจิรตัน์ ตนัสกุล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Cabin Operations Support 

กลุ่ม 9 

55 อารีรตัน์ ภกัดียอ่ง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Operations Control Center 
56 เพ็ญพิชชา ไชยานนท ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Operations Control Center 
57 รชันีกร แสงสุรินทร ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Operations Control Center 
58 เฉลิมขวญั ทวีกิติกุล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Operations Control Center 
59 ชุติกาญจน์ ขมุทรพัย ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Operations Control Center 
60 ธนัท ดาํรงวฒัน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Flight Dispatch 
61 ณสัม ์ วฒันนภาเกษม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Flight Dispatch 

กลุ่ม 10 

62 วนัววิาห ์ นารอด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Flight Document Control 
63 นภสัสร แสงเพิ�ม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Flight Document Control 
64 สุพิชฌาย ์ ชิ: นปิ� นเกลียว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Flight Document Control 
65 นิธิศวรรณ ฉุดไธสง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Flight Document Control 
66 ธนัญญา รุ่งฉว ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Flight Document Control 
67 ภทัรพล รตันา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Flight Document Control 

กลุ่ม 11 

68 พชัริดา ทองอม้ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
Flight Operations Standard 

Support 

69 นภา เหลืองนันทการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Flight Operations Standard 

Support 

70 วลยัภรณ ์ สิทธิ[สวา่งโสภณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Flight Operations Standard 

Support 

71 กษพร สวสัดี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
Flight Operations Standard 

Support 
72 ณิชาภทัร เขยีวอ่อน มหาวิทยาลยัขอนแก่น Trat Airport 

 


