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ประกาศผลรายชือผูผ่้านการสมัภาษณแ์ละรายละเอียดการปฐมนิเทศน ์
นักศึกษาฝึกงานโครงการ General Intern รุ่นท ี3 ประจาํปี 2022 

ก่อนการฝึกงานนกัศึกษาทีผ่านมีรายชือผ่านการสมัภาษณจ์ะตอ้งดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี 
1. การปฐมนิเทศน์ 
2. การขอหนังสือส่งตวัจากมหาวิทยาลยั 
3. ดาํเนินการตรวจประวติัอาชญากร 
4. ดาํเนินการตรวจหาเชือ Covid-19 ก่อนวนัเริมฝึกงานไม่เกิน 7 วนั สาํหรบัยนืบริษทัฯ โดยถ่ายรูปผลตรวจหาเชือ 
Covid-19 พรอ้มบตัรประชาชน เพือยนืยนัผลตรวจว่าเป็นของนักศึกษาเอง 

1. การปฐมนิเทศน ์
    เนืองดว้ยสถานการณ ์Covid-  ในปัจจุบนั บริษัทฯ มีความจาํเป็นทีจะตอ้งเปลียนแปลงรูปแบบการปฐมนิเทศน์
นักศึกษาฝึกงาน จากรูปแบบเดิมคือจดัการปฐมนิเทศน์ ณ อาคารสาํนักงานใหญ่ เปลียนแปลงเป็น Self-Learning โดยมี
รายละเอียดดงันี 
 

    กาํหนดการ นักศึกษาตอ้งดาํเนินการทุกขนัตอนใหแ้ลว้เสร็จตงัแต่วนัที 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00 น. - วนัที 1 
กรกฎาคม 2565 เวลา 17:00 น. เท่านัน 
1.) นักศึกษา แสกน QR Code เพือเขา้ Line Group (โปรดเขา้ใหถู้กตอ้งตามโครงการของตนเอง) 

 

 
 
        

            General Intern 

2.) เมือนักศึกษาเขา้ Line Group เป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ ใหด้าวน์โหลดเอกสารจากใน Line Group ดงันี 
     2.1) Slide Orientation 2022.pdf 
     2.2) คู่มือนักศึกษาฝึกงาน (ขอ้ควรทราบและพึงปฏิบติัในการทาํงาน) 
     2.3) PG Orientation 2022 
3.) ศึกษาเอกสารในขอ้ 2 ทงัหมดโดยละเอียด 
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4.) กดรบัทราบคู่มือนักศึกษาฝึกงาน (ขอ้ควรทราบและพึงปฏบิติัในการทาํงาน) 
https://forms.gle/4uRuNcotFnFmoHRq6 

(หากเขา้ลิงคไ์ม่ได ้ให ้copy URL ดงักล่าวไปใส่ใน Web browser) 
5.) ทาํแบบทดสอบ ขอ้ควรทราบและพึงปฏบิติัในการทาํงาน 
- แบบทดสอบมีทงัหมด 10 ขอ้ คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
- เกณฑผ่์าน คือ คะแนนตอ้งไม่ตาํกว่า 12 คะแนน 
- กรณี ไดค้ะแนนตาํกว่า 12 คะแนน ใหนั้กศึกษาทาํแบบทดสอบจนกว่าจะผ่าน โดยระยะเวลาตอ้งอยูภ่ายในวนัและเวลาที
กาํหนดเท่านัน 
https://forms.gle/MiHAVPhD9jo8qnTn6 

(หากเขา้ลิงคไ์ม่ได ้ให ้copy URL ดงักล่าวไปใส่ใน Web browser) 
หมายเหต ุ
    1. นักศึกษาจะตอ้งกดรบัทราบขอ้ควรทราบและพึงปฏบิติัในการทาํงาน รวมถึงผ่านเกณฑแ์บบทดสอบภายในวนัและ
เวลาทีกาํหนดเท่านัน จึงจะถือวา่การปฐมนิเทศน์เสร็จสมบรูณ ์
    2. กรณีทีไม่ผ่านเกณฑแ์บบทดสอบ ใหนั้กศึกษาทาํแบบทดสอบจนกวา่จะผ่าน โดยระยะเวลาตอ้งอยูภ่ายในวนัและเวลา
ทีกาํหนดเท่านัน 
    3. กรณีนักศึกษาตอ้งการสละสิทธิการฝึกงาน ขอใหแ้จง้มายงัอีเมล pgrecruitment@bangkokaiir.com ภายในวนัที 1 
กรกฎาคม 2565 
    4. เอกสารทีใหนั้กศึกษาดาวน์โหลด สามารถดวน์โหลดและเขา้ไปอ่านไดต้ลอด 
    5. ฟอรม์รบัทราบคู่มือนักศึกษาฝึกงาน (ขอ้ควรทราบและพึงปฏิบติัในการทาํงาน) จะสามารถเขา้ถึงไดต้ังแต่วนัที 25 
มิถุนายน 2565 เวลา 08:00 น. - วนัที 1 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. เท่านัน 
    6. แบบทดสอบ ขอ้ควรทราบและพึงปฏบิติัในการทาํงาน จะสามารถเขา้ถึงไดต้งัแต่วนัที 25 มิถุนายน 2565 เวลา 
08:00 น. - วนัที 1 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. เท่านัน 

2. การขอหนงัสือส่งตวัจากมหาวิทยาลยั 
    ใหนั้กศึกษาดาวน์โหลดหนังสือตอบรบัทีมชีือตนเอง จากหวัขอ้ “ดาวน์โหลดหนังสือตอบรบั Super Intern 3-2022” 
และยืนเรืองต่อมหาวิทยาลยั เพอืออกหนังสือส่งตวั 
    การนําส่งหนังสือส่งตวั ใหนั้กศึกษานําส่งเอกสารหนังสือส่งตวัใหก้บัเจา้หนา้ที หลงัจากไดร้บัเอกสารจากมหาวิทยาลยั 

หมายเหตุ 
1.) ใหรี้บดาํเนินการทนัที เนืองจากมหาวิทยาลยัอาจใชเ้วลาในการออกหนังสือส่งตวั 
2.) หนังสือส่งตวัไม่ใช่หนังสือขอความอนุเคราะห ์และ ไม่ใช่หนังสือตอบรบั 
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3. ดาํเนินการตรวจประวตัิอาชญากร  
    สถานทีตรวจประวติั : กองทะเบียนประวติัอาชญากร อาคาร 7 สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที 1 แขวงวงั
ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
เวลาทาํการ : วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดราชการ) เวลา 8.30 น. – 16.00 น. 
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม เบอรติ์ดต่อ: 02-205-1315 
สิงทีตอ้งเตรียมไปในวนัตรวจประวติัอาชญากร 
  1. บตัรประชาชนตวัจริง 
  2. สาํเนาบตัรประชาชน (เซ็นสาํเนาถูกตอ้งดว้ยปากกานาํเงินเทา่นนั) 2 ชุด 
  3. ค่าใชจ้า่ย 100 บาทต่อคน 
วิธีการตรวจ 
ตรวจดว้ยบตัรประชาชน (ไม่ตอ้งตรวจดว้ยลายนิวมอื) 
การนําส่งผลตรวจประวติั 
เมือนักศึกษาไดร้บัผลตรวจประวติัอาชญากรแลว้ ใหแ้สกนนําส่งผลตรวจประวติัอาชญากรทงัสองหน้า โดยรวมเป็นไฟล ์
PDF ไฟลเ์ดียว มายงัอีเมล ์pgrecruitment@bangkokair.com ภายในวนัที 15 กรกฎาคม 2565 ก่อน 17.00 น. 
(หวัขอ้อีเมล/subject ใหร้ะบุดงันี  “ผลตรวจประวติั-ชือโครงการฝึกงาน-ชือ นามสกุล ” ตวัอยา่ง 
เช่น “ผลตรวจประวติั สมใจ ดีดี-General Intern”) 
สาํหรบันักศึกษาทีอยูต่่างจงัหวดั 
ใหติ้ดต่อกองพิสูจน์หลกัฐานหรือสถานีตาํรวจประจาํอาํเภอ/จงัหวดั เพือทาํเรืองขอตรวจประวติัอาชญากร (อาจตอ้งตรวจ
ดว้ยลายนิวมอื) 

หมายเหตุ: 1. ควรดาํเนินการใหเ้ร็วทีสุด เนืองจากอาจใชเ้วลานานกวา่จะไดผ้ลตรวจประวติั 
              2. หากนักศึกษาไมส่ง่ผลตรวจประวติัอาชญากรในวนัทีกาํหนด จะถือวา่ สละสิทธิ 
              3. หากพบประวติัอาชญากรทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและแจง้ผลใหท้ราบเป็นรายกรณีต่อไป 

4. ดาํเนินการตรวจหาเชือ Covid-19 สาํหรบัยนืบริษทัฯ 
ระยะเวลาการตรวจหาเชือ Covid-19 
ก่อนวนัเริมฝึกงาน ไม่เกิน 7 วนั (เช่น เริมฝึกงาน  สิงหาคม 2565 ตอ้งตรวจระหว่างวนัที 27-31 กรกฎาคม 2565) 
วิธีการตรวจ 
ตรวจหาเชือ Covid-19 ดว้ยวิธี RT-PCR หรือ ATK 
การนําส่งผลตรวจ 
- กรณีตรวจจากสถานพยาบาล หรือ Lab ใหแ้สกนนําส่งผลเป็นไฟล ์PDF มายงัอีเมล ์pgrecruitment@bangkokair.com 
- กรณีตรวจดว้ยตนเองโดยใชชุ้ดตรวจ ATK ใหว้างชุดตรวจ พรอ้มบตัรประชาชน ถ่ายภาพและนําส่ง มายงัอีเมล ์
pgrecruitment@bangkokair.com 
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(หวัขอ้อีเมล/subject ใหร้ะบุดงันี “ผลตรวจ Covid-19-ชือโครงการฝึกงาน-ชือ นามสกุล ” ตวัอยา่ง 
เช่น “ผลตรวจ Covid-19-Super Intern-สมชาย ใจดี”) 

หมายเหตุ :1. หากพบว่ามีการใหข้อ้มูลทีเป็นเท็จ บริษัทฯ ขอตดัสิทธิการฝึกงานในทุกกรณี 
               2. หากนักศึกษาไมส่ง่ผลตรวจ Covid-19 ในวนัทีกาํหนด จะถือว่า สละสิทธิ 
               3. หากพบผลตรวจ Covid-19 เป็นบวก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและแจง้ผลใหท้ราบเป็นราย
กรณีต่อไป               
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รายชือผูผ่้านการสมัภาษณ ์
โครงการ General Intern รุ่นท ี3 ประจาํปี 2022 

 

ลาํดบั คาํนาํหนา้ ชือ นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงาน 
1 นาย เกริกเกียรติ นกแจง้ สถาบนัการบินพลเรือน Operations Control Center 
2 นางสาว ศุขสถิต ทบัทิมถาวร สถาบนัการบินพลเรือน Operations Control Center 
3 นางสาว สิรินภา ไขแสง สถาบนัการบินพลเรือน Flight Documents Control 
4 นางสาว สุธาศินี เพ็งอน้ มหาวิทยาลยักรุงเทพ Flight Documents Control 
5 นาย ตะวนั สินธุนาวา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ Cabin Operations Support 
6 นางสาว พชัริดา เหมือนทิพย ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ Flight Crew Operations 
7 นางสาว ฟ้าใส สุขสจัจี มหาวิทยาลยับรูพา Quality Management (ISO) 
8 นางสาว ศศิธร จนัณรงค ์ วิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา Flight Dispatch 
9 นาย กิตติทรรศ บุญจอม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา Flight Dispatch 
10 นางสาว ชลธิชา หอมกลิน มหาวิทยาลยักรุงเทพ Ground Operations Training 

 

______________________________________________________________________ 


