
 

                                                                             

                                                                                23 มิถุนายน 2565 

 

เร่ือง ยนืยนัการรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการฝึกงาน 

เรียน สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน สถาบนัการบินพลเรือน 

  

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความยนิดีขอเรียนใหท่้านทราบว่า บริษัทฯ ยนิดีรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการ

ฝึกงาน ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2566 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  

 นาย เกริกเกียรติ นกแจง้ 

 

 บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามสนใจส่ง

นักศึกษาเขา้รบัการฝึกงานกบับริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             ดวงใจ  วุฒิกมลชยั 

                                                                             ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

ผูติ้ดต่อประสานงาน 

นายสยามรฐั เพญ็กุล 

อีเมล ์: pgrecruitment@bangkokair.com 

 

 

 



 

                                                                             

                                                                                23 มิถุนายน 2565 

 

เร่ือง ยนืยนัการรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการฝึกงาน 

เรียน สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน สถาบนัการบินพลเรือน 

  

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความยนิดีขอเรียนใหท่้านทราบว่า บริษัทฯ ยนิดีรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการ

ฝึกงาน ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2566 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  

 นางสาว ศุขสถิต ทบัทิมถาวร 

 

 บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามสนใจส่ง

นักศึกษาเขา้รบัการฝึกงานกบับริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             ดวงใจ  วุฒิกมลชยั 

                                                                             ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

ผูติ้ดต่อประสานงาน 

นายสยามรฐั เพญ็กุล 

อีเมล ์: pgrecruitment@bangkokair.com 

 

 

 



 

                                                                             

                                                                                23 มิถุนายน 2565 

 

เร่ือง ยนืยนัการรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการฝึกงาน 

เรียน สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน สถาบนัการบินพลเรือน 

  

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความยนิดีขอเรียนใหท่้านทราบว่า บริษัทฯ ยนิดีรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการ

ฝึกงาน ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2566 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  

 นางสาว สิรินภา ไขแสง 

 

 บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามสนใจส่ง

นักศึกษาเขา้รบัการฝึกงานกบับริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             ดวงใจ  วุฒิกมลชยั 

                                                                             ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

ผูติ้ดต่อประสานงาน 

นายสยามรฐั เพญ็กุล 

อีเมล ์: pgrecruitment@bangkokair.com 

 

 

 



 

                                                                             

                                                                                23 มิถุนายน 2565 

 

เร่ือง ยนืยนัการรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการฝึกงาน 

เรียน คณะมนุษยศาสตรแ์ละการจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

  

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความยนิดีขอเรียนใหท่้านทราบว่า บริษัทฯ ยนิดีรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการ

ฝึกงาน ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  

 นางสาว สุธาศินี เพ็งอน้ 

 

 บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามสนใจส่ง

นักศึกษาเขา้รบัการฝึกงานกบับริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             ดวงใจ  วุฒิกมลชยั 

                                                                             ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

ผูติ้ดต่อประสานงาน 

นายสยามรฐั เพญ็กุล 

อีเมล ์: pgrecruitment@bangkokair.com 

 

 

 



 

                                                                             

                                                                                23 มิถุนายน 2565 

 

เร่ือง ยนืยนัการรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการฝึกงาน 

เรียน คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความยนิดีขอเรียนใหท่้านทราบว่า บริษัทฯ ยนิดีรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการ

ฝึกงาน ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  

 นาย ตะวนั สินธุนาวา 

 

 บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามสนใจส่ง

นักศึกษาเขา้รบัการฝึกงานกบับริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             ดวงใจ  วุฒิกมลชยั 

                                                                             ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

ผูติ้ดต่อประสานงาน 

นายสยามรฐั เพญ็กุล 

อีเมล ์: pgrecruitment@bangkokair.com 

 

 

 



 

                                                                             

                                                                                23 มิถุนายน 2565 

 

เร่ือง ยนืยนัการรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการฝึกงาน 

เรียน คณะมนุษยศาสตรแ์ละการจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

  

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความยนิดีขอเรียนใหท่้านทราบว่า บริษัทฯ ยนิดีรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการ

ฝึกงาน ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  

 นางสาว พชัริดา เหมือนทิพย ์

 

 บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามสนใจส่ง

นักศึกษาเขา้รบัการฝึกงานกบับริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             ดวงใจ  วุฒิกมลชยั 

                                                                             ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

ผูติ้ดต่อประสานงาน 

นายสยามรฐั เพญ็กุล 

อีเมล ์: pgrecruitment@bangkokair.com 

 

 

 



 

                                                                             

                                                                                23 มิถุนายน 2565 

 

เร่ือง ยนืยนัการรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการฝึกงาน 

เรียน วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยับูรพา 

  

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความยนิดีขอเรียนใหท่้านทราบว่า บริษัทฯ ยนิดีรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการ

ฝึกงาน ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  

 นางสาว ฟ้าใส สุขสจัจี 

 

 บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามสนใจส่ง

นักศึกษาเขา้รบัการฝึกงานกบับริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             ดวงใจ  วุฒิกมลชยั 

                                                                             ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

ผูติ้ดต่อประสานงาน 

นายสยามรฐั เพญ็กุล 

อีเมล ์: pgrecruitment@bangkokair.com 

 

 

 



 

                                                                             

                                                                                23 มิถุนายน 2565 

 

เร่ือง ยนืยนัการรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการฝึกงาน 

เรียน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

  

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความยนิดีขอเรียนใหท่้านทราบว่า บริษัทฯ ยนิดีรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการ

ฝึกงาน ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2566 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  

 นางสาว ศศิธร จนัณรงค ์

 

 บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามสนใจส่ง

นักศึกษาเขา้รบัการฝึกงานกบับริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             ดวงใจ  วุฒิกมลชยั 

                                                                             ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

ผูติ้ดต่อประสานงาน 

นายสยามรฐั เพญ็กุล 

อีเมล ์: pgrecruitment@bangkokair.com 

 

 

 



 

                                                                             

                                                                                23 มิถุนายน 2565 

 

เร่ือง ยนืยนัการรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการฝึกงาน 

เรียน วิทยาลยัการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

  

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความยนิดีขอเรียนใหท่้านทราบว่า บริษัทฯ ยนิดีรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการ

ฝึกงาน ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2565 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  

 นาย กิตติทรรศ บุญจอม 

 

 บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามสนใจส่ง

นักศึกษาเขา้รบัการฝึกงานกบับริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             ดวงใจ  วุฒิกมลชยั 

                                                                             ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

ผูติ้ดต่อประสานงาน 

นายสยามรฐั เพญ็กุล 

อีเมล ์: pgrecruitment@bangkokair.com 

 

 

 



 

                                                                             

                                                                                23 มิถุนายน 2565 

 

เร่ือง ยนืยนัการรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการฝึกงาน 

เรียน คณะมนุษยศาสตรแ์ละการจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

  

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความยนิดีขอเรียนใหท่้านทราบว่า บริษัทฯ ยนิดีรบันักศึกษาเพื่อเขา้รบัการ

ฝึกงาน ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  

 นางสาว ชลธิชา หอมกล่ิน 

 

 บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามสนใจส่ง

นักศึกษาเขา้รบัการฝึกงานกบับริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             ดวงใจ  วุฒิกมลชยั 

                                                                             ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

ผูติ้ดต่อประสานงาน 

นายสยามรฐั เพญ็กุล 

อีเมล ์: pgrecruitment@bangkokair.com 

 

 

 

 


