ประกาศผลรายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์และรายละเอียดการปฐมนิเทศน์
นักศึกษาฝึ กงานโครงการ General Intern รุ่นที 1 ประจําปี 2022
ก่อนการฝึ กงานนักศึกษาทีมีรายชือผ่านการสัมภาษณ์จะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี6
1. การปฐมนิ เทศน์
2. การขอหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย
3. ดําเนิ นการตรวจประวัติอาชญากร
4. ข้อมูลการรับวัคซีนและเอกสารรับรองปลอด Covid-19
4.1) กรณีรบั วัคซีนครบ 2 เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม
4.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
5. ดําเนิ นการตรวจหาเชืD อ Covid-19 ก่อนวันเริEมฝึ กงาน ไม่เกิน 7 วัน สําหรับยืนE บริษัทฯ โดยถ่ายรูปผลตรวจหาเชืD อ
Covid-19 พร้อมบัตรประชาชน เพืEอยืนยันผลตรวจว่าเป็ นของนักศึกษาเอง
1. การปฐมนิเทศน์
เนืE องด้วยสถานการณ์ Covid-NO ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีความจําเป็ นทีEจะต้องเปลีEยนแปลงรูปแบบการปฐมนิ เทศน์
นักศึกษาฝึ กงาน จากรูปแบบเดิม คือจัดการปฐมนิ เทศน์ ณ อาคารสํานักงานใหญ่ เปลีEยนแปลงเป็ น Self-learning โดย
มีรายละเอียดดังนีD
กําหนดการ นักศึกษาต้องดําเนิ นการทุกขันD ตอนให้แล้วเสร็จตัDงแต่วนั ทีE 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น. ถึงวันทีE
20 ธันวาคม 2564 เวลา 17:00 น. เท่านัDน
1) นักศึกษา แสกน QR Code เพืEอเข้า Line Group (โปรดเข้าให้ถูกต้องตามโครงการของตนเอง)

General Intern
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2) เมืEอนักศึกษาเข้า Line Group เป็ นทีEเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารจากใน Line Group ดังนีD
2.1) Slide Orientation 1-2022.pdf
2.2) คู่มือนักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน)
2.3) PG Orientation 2022
3) ศึกษาเอกสารในข้อ 2) ทัDงหมดโดยละเอียด
4) กดรับทราบคู่มือนักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zFgAfkcuJUSId_S9N6-pEQjLyb7Np3dOsjrnGsloyNURTFXOTZaT0JYU1NNSjM1Wks2WkxaUk9IRi4u
(หากเข้าลิD งค์ไม่ได้ ให้ copy URL ดังกล่าวไปใส่ใน Web browser)
5) ทําแบบทดสอบ ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน
- แบบทดสอบมีทDงั หมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน
- เกณฑ์ผ่าน คือ คะแนนต้องไม่ตาํ E กว่า 12 คะแนน
- กรณี ได้คะแนนตําE กว่า 12 คะแนน ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบจนกว่าจะผ่าน โดยระยะเวลาต้องอยู่
ภายในวันและเวลาทีEกาํ หนดเท่านัDน
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zFgAfkcuJUSId_S9N6-pEQjLyb7Np3dOsjrnGsloyNUOTE3TksyTDM5VEkwNUJET0JDRVpXWUFPQS4u
(หากเข้าลิD งค์ไม่ได้ ให้ copy URL ดังกล่าวไปใส่ใน Web browser)
หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะต้องกดรับทราบข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน รวมถึงผ่านเกณฑ์แบบทดสอบภายในวันและ
เวลาทีEกาํ หนดเท่านัDน จึงจะถือว่าการปฐมนิ เทศน์เสร็จสมบูรณ์
2. กรณีทีEไม่ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบ ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบจนกว่าจะผ่าน โดยระยะเวลาต้องอยูภ่ ายในวันและ
เวลาทีEกาํ หนดเท่านัDน
3. กรณีนักศึกษาต้องการสละสิทธิ•การฝึ กงาน ขอให้แจ้งมายังอีเมล pgrecruitment@bangkokair.com ภายในวันทีE
15 ธันวาคม 2564
4. เอกสารทีEให้นักศึกษาดาวน์โหลด สามารถดวน์โหลดและเข้าไปอ่านได้ตลอด
5. ฟอร์มรับทราบคู่มือนักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน) จะสามารถเข้าถึงได้ตDงั แต่วนั ทีE
15 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น. - วันทีE 20 ธันวาคม 2564 เวลา 17:00 น. เท่านัDน
6. แบบทดสอบ ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน จะสามารถเข้าถึงได้ตDงั แต่วนั ทีE 15 ธันวาคม 2564 เวลา
08:00 น.- วันทีE 20 ธันวาคม 2564 เวลา 17:00 น. เท่านัDน
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2. การขอหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษาดาวน์โหลดหนังสือตอบรับทีEมชี ืEอตนเอง จากหัวข้อ “ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับ General Intern 1-2022”
และยืนE เรืEองต่อมหาวิทยาลัย เพือE ออกหนังสือส่งตัว
การนําส่งหนังสือส่งตัว แต่ละหน่ วยงานจะปฏิบตั ิไม่เหมือนกัน ให้ดูรายละเอียดในหน้าประกาศรายชืEอผูผ้ ่านการสัมภาษณ์
ของหน่ วยงานนัDนๆ
หมายเหตุ
1) ให้รีบดําเนิ นการทันที เนืE องจากมหาวิทยาลัยอาจใช้เวลานานในการออกหนังสือส่งตัว
2) หนังสือส่งตัวไม่ใช่หนังสือขอความอนุ เคราะห์ และ ไม่ใช่หนังสือตอบรับ
3. ดําเนินการตรวจประวัติอาชญากร
สถานทีEตรวจประวัติ : กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถนนพระรามทีE 1 แขวงวัง
ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลาทําการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
การเดินทาง : รถไฟฟ้ า BTS ลงสถานี สยาม เบอร์ติดต่อ : 02-205-1315
สิEงทีEตอ้ งเตรียมไปในวันตรวจประวัติอาชญากร
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สําเนาบัตรประชาชน (เซ็นสําเนาถูกต้องด้วยปากกานํDาเงินเท่านัDน) 2 ชุด
3. ค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อคน
วิธีการตรวจ
ตรวจด้วยบัตรประชาชน (ไม่ตอ้ งตรวจด้วยลายนิD วมือ)
การนําส่งผลตรวจประวัติ
เมืEอนักศึกษาได้รบั ผลตรวจประวัติอาชญากรแล้ว ให้แสกนนําส่งผลตรวจประวัติอาชญากรทัDงสองหน้า โดยรวมเป็ นไฟล์
PDF ไฟล์เดียว มายังอีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com ภายในวันที 25 ธันวาคม 2564 ก่อน 16.00 น.
(หัวข้ออีเมล/subject ให้ระบุดงั นีD “ผลตรวจประวัติ-ชืEอโครงการฝึ กงาน-ชืEอ นามสกุล ” ตัวอย่าง เช่น
“ผลตรวจประวัติ สมใจ ดีดี-General Intern”)
สําหรับนักศึกษาทีEอยูต่ ่างจังหวัด
ให้ติดต่อกองพิสูจน์หลักฐานหรือสถานี ตาํ รวจประจําอําเภอ/จังหวัด เพืEอทําเรืEองขอตรวจประวัติอาชญากร (อาจต้องตรวจ
ด้วยลายนิD วมือ)
หมายเหตุ : 1. ควรดําเนิ นการให้เร็วทีEสุด เนืE องจากใช้เวลานานกว่าจะได้ผลตรวจประวัติ
2. หากนักศึกษาไม่สง่ ผลตรวจประวัติอาชญากรในวันทีEกาํ หนด จะถือว่า สละสิทธิG
3. หากพบประวัติอาชญากรทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ•ในการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบเป็ นรายกรณีต่อไป
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4. ดําเนินการตรวจหาเชื6 อ Covid-19 สําหรับยืนบริษทั ฯ
ระยะเวลาการตรวจหาเชืD อ Covid-19
ก่อนวันเริEมฝึ กงาน ไม่เกิน 7 วัน (เช่น เริEมงาน 10 มกราคม 2564 ต้องตรวจระหว่างวันทีE 3-9 มกราคม 2564)
วิธีการตรวจ
ตรวจหาเชืD อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK
การนําส่งผลตรวจ
- กรณีตรวจจากสถานพยาบาล หรือ Lab ให้แสกนนําส่งผลเป็ นไฟล์ PDF มายังอีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com
- กรณีตรวจด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK ให้วางชุดตรวจ พร้อมบัตรประชาชน ถ่ายภาพและนําส่ง มายังอีเมล์
pgrecruitment@bangkokair.com
(หัวข้ออีเมล/subject ให้ระบุดงั นีD “ผลตรวจCovid-19-ชืEอโครงการฝึ กงาน-ชืEอ นามสกุล ” ตัวอย่างเช่น
“ผลตรวจCovid-19-General Intern-สมชาย ใจดี”)
หมายเหตุ : 1. หากพบว่ามีการให้ขอ้ มูลทีEเป็ นเท็จ บริษัทฯ จําตัดสิทธิ•การฝึ กงานในทุกกรณี
2. หากนักศึกษาไม่สง่ ผลตรวจ Covid-19 ในวันทีEกาํ หนด จะถือว่า สละสิทธิG
3. หากพบผลตรวจ Covid-19 เป็ นบวก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ•ในการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบเป็ น
รายกรณีต่อไป
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รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ General Intern รุ่นที 1 ประจําปี 2022
ลําดับที คํานําหน้า
ชือ
1
นางสาว
สุกฤตา

นามสกุล
สายอุต

2

นางสาว

บุญสิตา

รืEนภิรมย์

3

นางสาว

กุลธิดา

4

นาย

5

นางสาว

วุฒธิพงษ์
ธนัญญา

ฉัตรี
ภู่พานิ ชย์
ไชยแสง

6

นางสาว

ยศวดี

ฤทธิ•มนตรี

7

นางสาว

อรรดา

เอกบาล

8

นางสาว

สมิตา

สุคนธขจร

9

นาย

ปิ ยธรรม์

วงษ์ทองดี

10

นาย

วิภู

ปริปัญญาพร

11

นางสาว

ณัฐชวัล

ตรีไพศาลภักดี

12
13

นางสาว
นางสาว

กมลชนก
มนสา

โสภณทวีโชค
สุวรรณเย็น

14

นางสาว

รติกา

เทีEยงไธสง

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยงาน

Reward and Performance
Management
Reward and Performance
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Management
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Cabin Operations Support
Cabin Operations Support
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Operations Training Center
Flight Crew Operations
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Flight Dispatch
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
Operations Training Center
Operations Control Center
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Employment Management
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Employment Management
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Insurance Management
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Flight Document Control/Ground
Operations Support
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Flight Document Control/Ground
Operations Support

__________________________________________________________________________

5

