ประกาศผลรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สมั ภาษณ์
โครงการ General Intern รุ่นที่ 3 ประจาปี 2022
คาชี้ แจง
1. รายชื่อที่ปรากฎด้านล่าง คือ รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สมั ภาษณ์โครงการ General Intern รุ่นที่ 3 ประจาปี 2022
2. การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุด
3. หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
การสัมภาษณ์
เนื่ องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปั จจุบนั บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องจัดการสัมภาษณ์นักศึกษา
ฝึ กงานในรูปแบบ Online
กาหนดการการสัมภาษณ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
เวลาสัมภาษณ์ (ดูได้จากตารางรายละเอียดและกาหนดการการสัมภาษณ์)
สัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Ms.Teams
สิ่งที่นกั ศึกษาจะต้องดาเนินการ
1. แสกน QR Code เพื่อเข้า Line Group ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สาหรับรับลิ้ งค์การสัมภาษณ์
โดยนักศึกษาจะต้องเข้า Line Group ให้ถูกตามโครงการ (ดูได้จากรายละเอียดและกาหนดการการ
สัมภาษณ์)
2. จดจาลาดับที่และกลุ่มของตนเองให้ได้
3. เตรียมอุปกรณ์สาหรับการสัมภาษณ์ เช่น สัญญาณ Internet, คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
4. ติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Ms.Teams บนอุปกรณ์สาหรับการสัมภาษณ์และทาการ Log in ใน
Ms.Teams ล่วงหน้าให้แล้วเสร็จก่อนวันสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
(หากกดลิ้ งค์ไม่ได้ ให้ Copy ไปใส่ใน web browser)
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5. ทดสอบคุณภาพของภาพและเสียงก่อนถึงเวลาสัมภาษณ์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อติดขัดขณะสัมภาษณ์
6. เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะนาส่งลิ้ งค์เพื่อเข้าห้องสัมภาษณ์ให้กบั นักศึกษาทาง Line Group
6.1 เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าให้กลุ่มใดเข้าห้อง นักศึกษากลุ่มดังกล่าวจึงจะกดลิ้ งค์เพื่อเข้าห้องสัมภาษณ์
(หากยังไม่ถึงคิวของกลุ่มตนเอง ไม่อนุ ญาตให้กดเข้าห้องสัมภาษณ์เด็ดขาด หากฝ่ าฝื น บริษัทฯ
มีสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกการสัมภาษณ์ / ฝึ กงาน)
6.2 เมื่อกดเข้าลิ้ งค์สมั ภาษณ์แล้ว ให้ดาเนิ นการดังนี้
เข้าลิ้ งค์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
- กด Join Meeting
- กด Join as a Guest
- ช่อง Name ใส่ขอ้ มูลของตนเอง ดังนี้ ลาดับที่ –Name Surname เช่น 25-Somchai Jaidee เป็ นต้น
เข้าลิ้ งค์ผ่านคอมพิวเตอร์
- กด Open your Teams app
- ช่อง Enter Name ใส่ขอ้ มูลของตนเอง ดังนี้ ลาดับที่–Name Surname เช่น 25-Somchai Jaidee เป็ นต้น
7. ขณะสัมภาษณ์นักศึกษาจะต้องเปิ ดกล้องตลอดเวลา
8. ขณะสัมภาษณ์หากยังไม่ถึงคิวพูดของตนเอง ขอให้กดปิ ดไมค์ เพื่อไม่ให้รบกวนนักศึกษาท่านอื่น เว้นแต่
กรรมการแจ้งว่าใครตอบก็ได้ หากนักศึกษาต้องการตอบคาถาม ให้กดเปิ ดไมค์เพื่อตอบคาถามได้ และปิ ด
เมื่อตอบคาถามเสร็จ
การแต่งกายในวันสัมภาษณ์
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ที่สุภาพ เรียบร้อย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และทาผมทรงสุภาพเรียบร้อย
โดย
ผูห้ ญิง: สวมเสื้ อเชิ้ ตสีขาว ไม่รดั รูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวสุภาพ คือ พอดีเข่า หรือเหนื อ
เข่าขึ้ นมาเล็กน้อย
ผูช้ าย: สวมเสื้ อเชิ้ ตสีขาว และผูกเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด, กางเกงขายาวสีดาหรือสีน้ าเงิน ไม่
รัดรูป

2

รายละเอียดและกาหนดการการสัมภาษณ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
แสกน QR Code เพื่อเข้า Line Group
(เข้า Line Group ให้ถูกต้องตาม
โครงการ)

นักศึกษา Standby
ใน Line Group

เวลาสัมภาษณ์

ช่วงเช้า (09:00 - 11:30 น.)
08:30 น.
09:00 - 09:30
09:00 น.
09:30 - 10:00
09:30 น.
10:00 - 10:30
10:00 น.
10:30 - 11:00
10:30 น.
11:00 - 11:30
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กลุ่ม

กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4
กลุ่ม 5

รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สมั ภาษณ์โครงการ General Intern รุ่นที่ 3 ประจาปี 2022
กลุ่ม

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ
ตุลานนท์
บุณยกร
อุทยั วรรณ
เกริกเกียรติ
ศุขสถิต
สิรินภา
สุธาศินี
ตะวัน
ศศธร
นิ ลนี
ปภาวี
ธนัชชา
อารียา
พิศุทธิษา
พัชริดา
กัลยา
จรัญญา
พัชราพร
ฟ้ าใส
ธนโชติ
ภวรัญชนุ ตร์
ศศิธร
ธนากร
กิตติทรรศ
สินรัก
รชลิตา
ชลธิชา

นามสกุล
รุจินันทิชาพงศ์
โยคะสิงห์
นาคนพมณี
นกแจ้ง
ทับทิมถาวร
ไขแสง
เพ็งอ้น
สินธุนาวา
เลิศลิ้ มโรจน์
จันทร์มี
บุญมีศรี
แรมลี
ชูเนตร
ตาพล
เหมือนทิพย์
สียางนอก
คาเขื่อน
พันทะสา
สุขสัจจี
ศิริกิจ
หนูปาน
จันณรงค์
สมประสงค์
บุญจอม
สรรพสมบูรณ์
สิริธนกุลอนันต์
หอมกลิ่น

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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หน่วยงาน
Airside Operations
Airside Operations
Airside Operations
Operations Control Center
Operations Control Center
Operations Control Center
Operations Control Center
Cabin Operations Support
Cabin Operations Support
Cabin Operations Support
Cabin Operations Support
Flight Document Control
Flight Document Control
Flight Document Control
Flight Crew Operations
Flight Crew Operations
Flight Crew Operations
Flight Crew Operations
Quality Management (ISO)
Quality Management (ISO)
Flight Dispatch
Flight Dispatch
Flight Dispatch
Flight Dispatch
Flight Dispatch
Ground Operations Training
Ground Operations Training

รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สมั ภาษณ์โครงการ General Intern รุ่นที่ 3 ประจาปี 2022
กลุ่ม

กลุ่ม 5

ลาดับ
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ
แพรวมณี
ปวีณา
วิมลภัทร
ชลชาติ
วันวิสา
ภูวเดช
ปริญชญา

นามสกุล
คาสวรรค์
พิชยั
เอี่ยมประไพ
แสนสวาท
พิมพกัณต์
วงศ์ษาแจ่ม
อาจพรม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

___________________________________________________
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หน่วยงาน
Procurement
Procurement
Procurement
Government Relations
Internal Audit
Learning and Development
Reward and Performance
Management

