ประกาศผลรายชื่อผูผ้ ่านการสัมภาษณ์และรายละเอียดการปฐมนิเทศน์
นักศึกษาฝึ กงานโครงการ General Intern รุ่นที่ 2 ประจาปี 2022
ก่อนการฝึ กงานนักศึกษาที่ผ่านมีรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์จะต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การปฐมนิ เทศน์
2. การขอหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย
3. ดาเนิ นการตรวจประวัติอาชญากร
4. ดาเนิ นการตรวจหาเชื้ อ Covid-19 ก่อนวันเริ่มฝึ กงาน ไม่เกิน 7 วัน สาหรับยืน่ บริษทั ฯ โดยถ่ายรูปผลตรวจหาเชื้ อ
Covid-19 พร้อมบัตรประชาชน เพื่อยืนยันผลตรวจว่าเป็ นของนักศึกษาเอง
1. การปฐมนิเทศน์
เนื่ องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฐมนิ เทศน์
นักศึกษาฝึ กงาน จากรูปแบบเดิมคือจัดการปฐมนิ เทศน์ ณ อาคารสานักงานใหญ่ เปลี่ยนแปลงเป็ น Self-learning โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กาหนดการ นักศึกษาต้องดาเนิ นการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08:00 น. - วันที่ 1
เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. เท่านั้น
1.) นักศึกษา แสกน QR Code เพื่อเข้า Line Group (โปรดเข้าให้ถูกต้องตามโครงการของตนเอง)

General Intern
2.) เมื่อนักศึกษาเข้า Line Group เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารจากใน Line Group ดังนี้
2.1) Slide Orientation 2022.pdf
2.2) คู่มือนักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทางาน)
2.3) PG Orientation 2022
3.) ศึกษาเอกสารในข้อ 2 ทั้งหมดโดยละเอียด
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4.) กดรับทราบคู่มอื นักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทางาน)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zFgAfkcuJUSId_S9N6-pEQjLyb7Np3dOsjrnGsloyNURTRQTUw4UzJXREk3SUtRTTJFVVE5VUJMVC4u
(หากเข้าลิ้ งค์ไม่ได้ ให้ copy URL ดังกล่าวไปใส่ใน Web browser)
5.) ทาแบบทดสอบ ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทางาน
- แบบทดสอบมีท้งั หมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน
- เกณฑ์ผ่าน คือ คะแนนต้องไม่ตา่ กว่า 12 คะแนน
- กรณี ได้คะแนนตา่ กว่า 12 คะแนน ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบจนกว่าจะผ่าน โดยระยะเวลาต้องอยูภ่ ายในวันและเวลาที่
กาหนดเท่านั้น
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zFgAfkcuJUSId_S9N6-pEQjLyb7Np3dOsjrnGsloyNUREZENEsxNE82SVBIVlBITFVNSUsxUldVQi4u
(หากเข้าลิ้ งค์ไม่ได้ ให้ copy URL ดังกล่าวไปใส่ใน Web browser)
หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะต้องกดรับทราบข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทางาน รวมถึงผ่านเกณฑ์แบบทดสอบภายในวันและ
เวลาที่กาหนดเท่านั้น จึงจะถือว่าการปฐมนิ เทศน์เสร็จสมบูรณ์
2. กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบ ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบจนกว่าจะผ่าน โดยระยะเวลาต้องอยูภ่ ายในวันและเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
3. กรณีนักศึกษาต้องการสละสิทธิ์การฝึ กงาน ขอให้แจ้งมายังอีเมล pgrecruitment@bangkokaiir.com ภายในวันที่ 28
มีนาคม 2565
4. เอกสารที่ให้นักศึกษาดาวน์โหลด สามารถดวน์โหลดและเข้าไปอ่านได้ตลอด
5. ฟอร์มรับทราบคู่มือนักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทางาน) จะสามารถเข้าถึงได้ต้งั แต่วนั ที่ 28
มีนาคม 2565 เวลา 08:00 น. - วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. เท่านั้น
6. แบบทดสอบ ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทางาน จะสามารถเข้าถึงได้ต้งั แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา
08:00 น. - วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. เท่านั้น
2. การขอหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษาดาวน์โหลดหนังสือตอบรับที่มชี ื่อตนเอง จากหัวข้อ “ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับ Super Intern 2-2022”
และยืน่ เรื่องต่อมหาวิทยาลัย เพือ่ ออกหนังสือส่งตัว
การนาส่งหนังสือส่งตัว แต่ละหน่ วยงานจะปฏิบตั ิไม่เหมือนกัน ให้ดูรายละเอียดในหน้าประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
สัมภาษณ์ของหน่ วยงานนั้นๆ
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หมายเหตุ
1.) ให้รีบดาเนิ นการทันที เนื่ องจากมหาวิทยาลัยอาจใช้เวลาในการออกหนังสือส่งตัว
2.) หนังสือส่งตัวไม่ใช่หนังสือขอความอนุ เคราะห์ และ ไม่ใช่หนังสือตอบรับ
3. ดาเนินการตรวจประวัติอาชญากร
สถานที่ตรวจประวัติ : กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวัง
ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลาทาการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
การเดินทาง : รถไฟฟ้ า BTS ลงสถานี สยาม เบอร์ติดต่อ : 02-205-1315
สิ่งที่ตอ้ งเตรียมไปในวันตรวจประวัติอาชญากร
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สาเนาบัตรประชาชน (เซ็นสาเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ าเงินเท่านั้น) 2 ชุด
3. ค่าใช้จา่ ย 100 บาทต่อคน
วิธีการตรวจ
ตรวจด้วยบัตรประชาชน (ไม่ตอ้ งตรวจด้วยลายนิ้ วมือ)
การนาส่งผลตรวจประวัติ
เมื่อนักศึกษาได้รบั ผลตรวจประวัติอาชญากรแล้ว ให้แสกนนาส่งผลตรวจประวัติอาชญากรทั้งสองหน้า โดยรวมเป็ นไฟล์
PDF ไฟล์เดียว มายังอีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อน 16.00 น.
(หัวข้ออีเมล/subject ให้ระบุดงั นี้ “ผลตรวจประวัติ-ชื่อโครงการฝึ กงาน-ชื่อ นามสกุล ” ตัวอย่าง
เช่น “ผลตรวจประวัติ สมใจ ดีด-ี General Intern”)
สาหรับนักศึกษาที่อยูต่ ่างจังหวัด
ให้ติดต่อกองพิสูจน์หลักฐานหรือสถานี ตารวจประจาอาเภอ/จังหวัด เพื่อทาเรื่องขอตรวจประวัติอาชญากร (อาจต้องตรวจ
ด้วยลายนิ้ วมือ)
หมายเหตุ : 1. ควรดาเนิ นการให้เร็วที่สุด เนื่ องจากใช้เวลานานกว่าจะได้ผลตรวจประวัติ
2. หากนักศึกษาไม่สง่ ผลตรวจประวัติอาชญากรในวันที่กาหนด จะถือว่า สละสิทธิ์
3. หากพบประวัติอาชญากรทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบเป็ นรายกรณีต่อไป
4. ดาเนินการตรวจหาเชื้ อ Covid-19 สาหรับยืน่ บริษทั ฯ
ระยะเวลาการตรวจหาเชื้ อ Covid-19
ก่อนวันเริ่มฝึ กงาน ไม่เกิน 7 วัน (เช่น เริ่มฝึ กงาน 1 พฤษภาคม 2565 ต้องตรวจระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2565)
วิธีการตรวจ
ตรวจหาเชื้ อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK
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การนาส่งผลตรวจ
- กรณีตรวจจากสถานพยาบาล หรือ Lab ให้แสกนนาส่งผลเป็ นไฟล์ PDF มายังอีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com
- กรณีตรวจด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK ให้วางชุดตรวจ พร้อมบัตรประชาชน ถ่ายภาพและนาส่ง มายังอีเมล์
pgrecruitment@bangkokair.com
(หัวข้ออีเมล/subject ให้ระบุดงั นี้ “ผลตรวจ Covid-19-ชื่อโครงการฝึ กงาน-ชื่อ นามสกุล ” ตัวอย่าง
เช่น “ผลตรวจ Covid-19-Super Intern-สมชาย ใจดี”)
หมายเหตุ : 1. หากพบว่ามีการให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การฝึ กงานในทุกกรณี
2. หากนักศึกษาไม่สง่ ผลตรวจ Covid-19 ในวันที่กาหนด จะถือว่า สละสิทธิ์
3. หากพบผลตรวจ Covid-19 เป็ นบวก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบเป็ นราย
กรณีต่อไป
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รายชื่อผูผ้ ่านการสัมภาษณ์
โครงการ General Intern รุ่นที่ 2 ประจาปี 2022
ลาดับ
1
2
3
4

คานาหน้า
นางสาว
นาย
นาย
นาย

ชื่อ
วริศรา
รัตนา
กฤษฏิ์
กฤษดิส

นามสกุล
โลติกร
เจีย
สุรชีวิน
อมรจรรยาภรณ์
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นางสาว

นัชชา

เลาหเลิศชัย

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

พรธีรา
อารียา
กัญญารัตน์
ณัฏฐธิดา
ปราญชลี
รัชพล
ข้าวขวัญ
ลักษมณ
ปิ ยรัตน์
กาญจนา

ชละเอม
ไตรยวุฒิ
อ่อนละม้าย
หึกขุนทด
วัฒนะเสวี
ตันตยานุ วตั ร
หนูสุข
แซ่ลิ้ม
ภัทรรัตน์
โค้ตนั

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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นางสาว

ศิริเพ็ญ

สิงห์สถิตย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17
18
19
20
21
22

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย

นี รชา
จิรนันท์
ภพิมล
ธีรกานต์
เฌอรียา
รุจ

ไชยเณร
ช่วยประทิว
สันติพิพฒ
ั นพงศ์
ด้วงไข่
ชื่นกิตติพฒ
ั น์
ยธิกุล

23

นาย

อธิภทั ร

อภิชาติตรากูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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หน่วยงาน
Cabin Operations Support
Cabin Operations Support
Flight Dispatch
Flight Dispatch
Operations Control Center
Flight Document Control
Flight Document Control
Quality Management (ISO)
Quality Management (ISO)
Employment Management
Employment Management
Learning and Development
Learning and Development
Learning and Development
Reward and Performance
Management
Reward and Performance
Management
Government Relations
Government Relations
Utilities and Vehicles
Internal Audit
Operations Training Center
Operations Training Center
Operations Training Center

