กําหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ General Intern รุ่นที! 2 ประจําปี 2021
กําหนดการการสัมภาษณ์
วัน : วันอังคาร ที 23 มีนาคม 2564
แบ่งการสัมภาษณ์เป็ น 2 รอบ
รอบเช้า : กลุ่มที 1 - 6 ลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.00 น. (หากมาเกินเวลา 9.00 น. ไม่รบั พิจารณาในทุกกรณี)
รอบบ่าย : กลุ่มที 7 - 11 ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบั พิจารณาในทุกกรณี)
สถานที
อาคารสํานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต
ลงทะเบียน ชั:น 17
สิงทีจะต้องนํามาในวันสัมภาษณ์
บัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรทีออกโดยทางราชการทีมีรปู เช่น ใบขับขี เป็ นต้น (เพือใช้แลกบัตร Visitor) หากไม่นํามา
จะไม่สามารถเข้าอาคารได้
การแต่งกาย
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ทีสุภาพ เรียบร้อย ตามแบบทีมหาวิทยาลัยกําหนด และทําผมทรงสุภาพ เรียบร้อย โดย
ผูห้ ญิง: สวมเสื: อเชิ: ตสีขาว ไม่รดั รูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวสุภาพ คือ พอดีเข่า หรือเหนื อเข่าขึ: นมาเล็กน้อย
และรองเท้าหุม้ ส้น ไม่มีลวดลาย ไม่สวมผ้าใบ
ผูช้ าย: สวมเสื: อเชิ: ตสีขาว และผูกเนคไทตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด , กางเกงขายาวสีดาํ หรือสีน:ําเงิน ไม่รดั รูป และรองเท้า
หนัง หุม้ ส้นสีดาํ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดาํ หรือสีสุภาพ
มาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื: อไวรัส Covid-19
1.นักศึกษาต้องไม่มีประวัติเดินทางไป/ มาจากพื: นทีเสียง หรือเป็ นผูท้ ีสัมผัสใกล้ชิดผูป้ ่ วยโควิด-19 /บุคคลทีมีความเสียง
ระหว่างวันที 9-22 มีนาคม (14 วันก่อนวันสัมภาษณ์)
2.หากเดินทางไป/ มาจากพื: นทีเสียง หรือเป็ นผูท้ ีสัมผัสใกล้ชิดผูป้ ่ วยโควิด-19 /บุคคลทีมีความเสียง โดยยังไม่ได้กกั ตัว
ครบ 14 วันนับจนถึงวันสัมภาษณ์ ให้แจ้งเรืองมายังอีเมล pgrecruitment@bangkokair.com ภายในวันที 19 มีนาคม
2564
3.นักศึกษาจะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีอยูใ่ นอาคาร และงดการพูดคุยขณะอยูใ่ นลิฟต์โดยสาร
4.หากพบว่ามีการปิ ดบังหรือให้ขอ้ มูลทีเป็ นเท็จ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ[ในทุกรณี
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หมายเหตุ
1. ขอให้นักศึกษาจําลําดับที, กลุ่ม และจุดลงทะเบียนของตนเองให้ได้ เพือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนและเรียก
คิวสัมภาษณ์
2. ไม่อนุ ญาตให้นํารถยนต์ส่วนตัวมาจอดทีบริษัทฯ
3. สําหรับผูต้ ิดตามของนักศึกษา สามารถรอนักศึกษาได้ทีบริเวณล็อบบี: ชั:น G เท่านั:น
4. หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานทีตามทีกําหนดไว้ขา้ งต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[
ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ[
5. การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็ นทีสิ: นสุด
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รายชื!อผูม้ ีสิทธิ1สมั ภาษณ์โครงการ General Intern รุ่นที! 2 ประจําปี 2021
รอบเช้า : ลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.00 น. (หากมาเกินเวลา 9.00 น. ไม่รบั พิจารณาในทุกกรณี)
(ลงทะเบียน ชั:น 17)
กลุ่ม

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

ลําดับ
ชือ
1
วชิรภิธณิศ
2
จิรายุ
3
ปิ ยพนธ์

นามสกุล
ช้างน้อย
เอียมโอภาส
ปิ ยะพันธ์

มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4

ธัญชนก

ภูคงทอง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

มุกอันดา
ชญานิ ษฐ์
ศิรภัสสร
ณรงค์ศกั ดิ[
เนาวรัตน์
ภัคธีมา
นภสร
ณัฏฐนิ ช
สุทธิกานต์
ปทิตตา
ณัฐณิชา
ธัญญาภรณ์
สุภาวิดา
อรไพลิน
ณัชชา
นรารัตน์
ชนกชนม์
ธนภรณ์
ณัฏฐนันท์
ภิมภาภัส
วาสินี
กชกร
อัญชิษฐา
ปรีชญา
หรรษมน

เจียมวิทยานุ กูล
วุฒิกรคณารักษ์
เสถียรไพศาล
มากพันธุ ์
ทรัพย์ประเสริฐ
ศรีสุนทร
ไกรนรา
กลินเจริญ
ชัยแก้ว
สิมเสมอ
อัศวใจเพชร
อานอาชา
ผลอ้อ
ประทีปอรุโณทัย
บรรดิษไทย
สวนพานิ ช
ตันวิเชียร
หมันคง
คํามี
จันทร์สุข
อ่อนแสง
กาญจนโสภา
อําพลชัย
ผาเจริญ
ณ ระนอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3

หน่ วยงาน
Aircraft Inventory Control
Aircraft Inventory Control
Aircraft Inventory Control
Building and Facilities
Management
Procurement
Procurement
Procurement
Quality Management (ISO)
Quality Management (ISO)
Quality Management (ISO)
Quality Management (ISO)
Quality Management (ISO)
Quality Management (ISO)
Insurance Management
Internal Audit
Internal Audit
Internal Audit
Internal Audit
Internal Audit
Internal Audit
Internal Audit
Internal Audit
Internal Audit
Learning and Development
Learning and Development
Learning and Development
Learning and Development
Learning and Development
Ground Operations Training

รายชื!อผูม้ ีสิทธิ1สมั ภาษณ์โครงการ General Intern รุ่นที! 2 ประจําปี 2021
รอบเช้า : ลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.00 น. (หากมาเกินเวลา 9.00 น. ไม่รบั พิจารณาในทุกกรณี)
(ลงทะเบียน ชั:น 17)
กลุ่ม

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

ลําดับ

ชือ

นามสกุล

30

วราลี

ยุกตจรงค์

31

พลอยลดา

พานิ จวรานันท์

32

ดารารัตน์

สินภักดี

33

ณัฐชยา

บุญญะสิทธิ[

34

อัซฮาร์

เลาะเส็น

35
36
37
38
39
40
41

ณิศยาธร
ศุภิสรา
โคร์รีน
สุธิดา
ณัฐภัทร
ธัญชนิ ต
เมธินี

ศยามานนท์
ลํ:าเลิศลักษณชัย
โอโร๊ค
สุพรรณ์
จงวิมาณสินธุ ์
มีเอียด
สิทธิสงคราม

มหาวิทยาลัย

สถานทีทีต้องการฝึ กงาน
Reward&Performance
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Management
Reward&Performance
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Management
Reward&Performance
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Management
Reward&Performance
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Management
Reward&Performance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Management
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
HR Admin
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
HR Admin
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
HR Admin
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
HR Admin
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Recruitment
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Recruitment
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Recruitment

รายชื!อผูม้ ีสิทธิ1สมั ภาษณ์โครงการ General Intern รุ่นที! 2 ประจําปี 2021
รอบบ่าย : ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบั พิจารณาในทุกกรณี)
(ลงทะเบียน ชั:น 17)

กลุ่ม 7

42
43
44
45
46
47

ศิวนาถ
อโณทิพย์
ราซีนา
สวนี ย ์
รัตติกร
สิตา

ลังกา
สุขแสวง
แสงจันทร์ทอง
พิทกั ษ์เสรีผดุง
บัวละคร
รัชฎาธนาโชค

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Recruitment
Recruitment
Recruitment
Recruitment
Recruitment
Recruitment

รายชื!อผูม้ ีสิทธิ1สมั ภาษณ์โครงการ General Intern รุ่นที! 2 ประจําปี 2021
รอบบ่าย : ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบั พิจารณาในทุกกรณี)
(ลงทะเบียน ชั:น 17)
กลุ่ม

กลุ่ม 8

กลุ่ม 9

กลุ่ม 10

กลุ่ม 11

ลําดับ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ชือ
จณิสตา
อมลณัฐ
สุชาดา
ทิพนภา
ณัฏฐนิ ช
วิภาวี
ศุจิรตั น์
อารีรตั น์
เพ็ญพิชชา
รัชนี กร
เฉลิมขวัญ
ชุติกาญจน์
ธนัท
ณัสม์
วันวิวาห์
นภัสสร
สุพิชฌาย์
นิ ธิศวรรณ
ธนัญญา
ภัทรพล

นามสกุล
เจติยานนท์
ปรีวลิ ยั
สายพิณ
ปฤษฎางค์บุตร
ด้วงน้อย
ประยูรพรหม
ตันสกุล
ภักดียอ่ ง
ไชยานนท์
แสงสุรินทร์
ทวีกิติกุล
ขุมทรัพย์
ดํารงวัฒน
วัฒนนภาเกษม
นารอด
แสงเพิม
ชิ: นปิ นเกลียว
ฉุดไธสง
รุ่งฉวี
รัตนา

68

พัชริดา

ทองอ้ม

69

นภา

เหลืองนันทการ

70

วลัยภรณ์

สิทธิ[สว่างโสภณ

71

กษพร

สวัสดี

72

ณิชาภัทร

เขียวอ่อน

มหาวิทยาลัย
สถานทีทีต้องการฝึ กงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
Cabin Operations Standard
มหาวิทยาลัยมหิดล
Cabin Operations Standard
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Cabin Operations Support
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Cabin Operations Support
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Cabin Operations Support
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Cabin Operations Support
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Cabin Operations Support
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Operations Control Center
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Operations Control Center
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Operations Control Center
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Operations Control Center
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Operations Control Center
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Flight Dispatch
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Flight Dispatch
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Flight Document Control
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Flight Document Control
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Flight Document Control
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Flight Document Control
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Flight Document Control
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Flight Document Control
Flight Operations Standard
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Support
Flight Operations Standard
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Support
Flight Operations Standard
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Support
Flight Operations Standard
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Support
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Trat Airport
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