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กาํหนดการสมัภาษณน์ักศึกษาโครงการ  Super Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021 

กาํหนดการการสมัภาษณ ์

วนั : วนัพฤหสับดีที� 25 มีนาคม 2564 

แบ่งการสมัภาษณเ์ป็น 2 รอบ 

รอบเชา้  : ลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.00 น. (หากมาเกินเวลา 9.00 น. ไม่รบัพจิารณาในทุกกรณี) 

รอบบ่าย  : ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

สถานที� 

อาคารสาํนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รงัสิต  

กลุ่มที� 1-18    ลงทะเบียน ชั:น 17 

กลุ่มที� 19-22  ลงทะเบียน ชั:น 6 

สิ�งที�จะตอ้งนํามาในวนัสมัภาษณ ์

บตัรประชาชนตวัจริง หรือบตัรที�ออกโดยทางราชการที�มีรปู เช่น ใบขบัขี� เป็นตน้ (เพื�อใชแ้ลกบตัร Visitor) หากไม่นํามา 

จะไม่สามารถเขา้อาคารได ้

การแต่งกาย  

แต่งกายดว้ยชุดนักศึกษา ที�สุภาพ เรียบรอ้ย ตามแบบที�มหาวิทยาลยักาํหนด และทาํผมทรงสุภาพ เรียบรอ้ย โดย 

ผูห้ญิง: สวมเสื: อเชิ: ตสีขาว ไม่รดัรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวสุภาพ คือ พอดีเขา่ หรือเหนือเขา่ขึ: นมาเล็กน้อย 

และรองเทา้หุม้สน้ ไม่มีลวดลาย ไม่สวมผา้ใบ 

ผูช้าย:  สวมเสื: อเชิ: ตสีขาว และผูกเนคไทตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด , กางเกงขายาวสีดาํหรือสีนํ:าเงิน ไม่รดัรูป และรองเทา้

หนัง หุม้สน้สีดาํไม่มีลวดลาย ถุงเทา้สีดาํ หรือสีสุภาพ  

มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื: อไวรสั Covid-19 

1.นักศึกษาตอ้งไม่มีประวติัเดินทางไป/ มาจากพื: นที�เสี�ยง หรือเป็นผูที้�สมัผสัใกลชิ้ดผูป่้วยโควิด-19 /บุคคลที�มีความเสี�ยง 

ระหว่างวนัที� 10-24 มีนาคม (14 วนัก่อนวนัสมัภาษณ)์  

2.หากเดินทางไป/ มาจากพื: นที�เสี�ยง หรือเป็นผูที้�สมัผสัใกลชิ้ดผูป่้วยโควิด-19 /บุคคลที�มีความเสี�ยง โดยยงัไม่ไดก้กัตวั

ครบ 14 วนันับจนถึงวนัสมัภาษณ ์ใหแ้จง้เรื�องมายงัอีเมล pgrecruitment@bangkokair.com  ภายในวนัที� 22 มีนาคม 

2564 

3.นักศึกษาจะตอ้งสวมหน้ากากผา้ หรือหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที�อยูใ่นอาคาร และงดการพดูคุยขณะอยูใ่นลิฟตโ์ดยสาร 

4.หากพบว่ามีการปิดบงัหรือใหข้อ้มลูที�เป็นเท็จ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตดัสิทธิ\ในทุกรณี  
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หมายเหตุ   

1.  ขอใหนั้กศึกษาจาํลาํดบัที�, กลุ่ม และจุดลงทะเบียนของตนเองใหไ้ด ้เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนและเรียก

คิวสมัภาษณ ์

2.  ไม่อนุญาตใหนํ้ารถยนตส่์วนตวัมาจอดที�บริษัทฯ  

3.  สาํหรบัผูติ้ดตามของนักศึกษา สามารถรอนักศึกษาไดที้�บริเวณล็อบบี: ชั:น G เท่านั:น 

4.  หากนักศึกษาไม่สามารถเขา้ร่วมการสมัภาษณต์ามวนั เวลาและสถานที�ตามที�กาํหนดไวข้า้งตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ\ 

ถือวา่นักศึกษาสละสิทธิ\ 

5.  การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที�สิ: นสุด 
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รายชื!อผูมี้สิทธิ1สมัภาษณโ์ครงการ  Super  Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021   
รอบเชา้  : ลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.00 น. (หากมาเกินเวลา 9.00 น. ไม่รบัพจิารณาในทุกกรณี) 

(ลงทะเบียน ชั:น 17) 

กลุ่ม ลาํดบั ชื�อ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั  สถานที�ที�ตอ้งการฝึกงาน 

กลุ่ม 1 

1 เขมทตั ชูมะณี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

2 เจษฎสิ์ตา อิสริยาเรืองกุล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

3 เมธาว ี สุภิรตัน์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น สนามบินสุวรรณภูมิ 

4 เอกสพล หุ่นโต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

5 แทโฮ ลี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

6 แพรววนิต อกัษรศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

7 แพรวา ทิมาสรวชิกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 2 

8 กนกพรรณ เกตุแกว้ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สนามบินสุวรรณภูมิ 

9 กรกนก ชา้งขวญัยนื มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สนามบินสุวรรณภูมิ 

10 กริชลิยา โรจนวรรตัน์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

11 กฤตเมธ ผดุงศิลป์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

12 กฤติยาณี มณีแสง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

13 กานตร์ว ี เขยีวสุข มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

14 กิตติวดี เพียรภูเขา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 3 

15 คทัลียา ธีระมงคลสวสัดิ\ มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

16 คุณชั รามสูต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

17 คุณากร ธิแดง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สนามบินสุวรรณภูมิ 

18 จณิสตา หมื�นละมา้ย มหาวิทยาลยัสวนดุสิต สนามบินสุวรรณภูมิ 

19 จนัทกานต ์ พรหมอินทร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

20 จิตติกาญ ถนอมกุลบุตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สนามบินสุวรรณภูมิ 

21 จิรฐัพร ธุลีรตันารมย ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 4 

22 ฉตัรมณี จิตตอ์าํไพ มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

23 ชญานิน สุสะสินธุ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ สนามบินสุวรรณภูมิ 

24 ชญานิษฐ ลึกนุช มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

25 ชนกนันท ์ อโนทยัประสพสุข มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สนามบินสุวรรณภูมิ 

26 ชนาภา ปิ� นประชา มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

27 ชญัญานุช ชูสถาพรกุล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

28 ชาคริยา วรสารพสุิทธิ\ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 
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รายชื!อผูมี้สิทธิ1สมัภาษณโ์ครงการ  Super  Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021   
รอบเชา้  : ลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.00 น. (หากมาเกินเวลา 9.00 น. ไม่รบัพจิารณาในทุกกรณี) 

(ลงทะเบียน ชั:น 17) 

กลุ่ม ลาํดบั ชื�อ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั  สถานที�ที�ตอ้งการฝึกงาน 

กลุ่ม 5 

29 ชามาวรี ์โอโซน เจริญภูมิ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สนามบินสุวรรณภูมิ 

30 ชินพฒัน์ ฉายสิริวรรณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา สนามบินสุวรรณภูมิ 

31 ญาณิกา สาํลี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

32 ฐิติรตัน์ รตันะโชติกุลชยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

33 ณฐพร เชื�อมั �น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

34 ณวพร เปิ: นมั �นคง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

35 ณฏัฐนิช ณฐัเอก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 6 

36 ณฐัธิณี ยุรยาตร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

37 ณฐัราภรณ ์ อินธิวงษ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

38 ณฐัวรรณ ปินใจ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

39 ณฐัวิภา ผาลี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

40 ณิชชาภรณ ์ ครุฑ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

41 ณิชาภา อาํนวยธนากูล มหาวิทยาลยัศรีปทุม สนามบินสุวรรณภูมิ 

42 ทดัตะวนั ปราบพาล มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 7 

43 ธมนตร์ตัน์ กฤติวงษธ์นาชยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

44 ธมลวรรณ ประดิษฐ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

45 ธชัสรณ ์ สิทธิโชคสุวรรณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

46 ธญัชนก เที�ยงแท ้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

47 ธญัชนิต โอสถาน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

48 ธญัญรตัน์ นิลวรรณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

49 ธญัญาทิพย ์ จิตปรีดา มหาวิทยาลยัขอนแก่น สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 8 

50 ธญัญารตัน์ ยนรตัน์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา สนามบินสุวรรณภูมิ 

51 ธญัวรตัน์ พุทธะ มหาวิทยาลยัขอนแก่น สนามบินสุวรรณภูมิ 

52 ธนัยวลญัญ ์ คุณาสินเพช็ร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

53 นนทวฒัน์ ผจญ มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

54 นฤภร คาวาโน่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

55 นันทน์ภสั จนัทะกูล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

56 นันทน์ภสั กอ้งเกียรตินที มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 
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รายชื!อผูมี้สิทธิ1สมัภาษณโ์ครงการ  Super  Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021   
รอบบ่าย  : ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

(ลงทะเบียน ชั:น 17) 

กลุ่ม ลาํดบั ชื�อ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั  สถานที�ที�ตอ้งการฝึกงาน 

กลุ่ม 9 

57 นันทลกัข ์ วรรณวรวิทย ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

58 นาถวฒัน์ ประทุมเพชร มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สนามบินสุวรรณภูมิ 

59 นําพล บุญมั �น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

60 นิศารตัน์ นุทธนู มหาวิทยาลยัสวนดุสิต สนามบินสุวรรณภูมิ 

61 นุชนารถ ภิญโญปรวฒัน์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

62 บุณนภา ธนัญพฒันพงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม สนามบินสุวรรณภูมิ 

63 ปวีณนุช เขม็ลาย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 10 

64 ปัญญาภรณ ์ พระนิมิตร มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

65 ปัฐทิชา สินอุดมไพศาล มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

66 ปัณฑิตา จิรพฒันากุล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

67 ปาณิสรา อรรถสตัย ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น สนามบินสุวรรณภูมิ 

68 ปิยะฉตัร อุเทนสุต มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

69 ปิยะดา รุ่งเรืองศรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

70 พนัสพงษ ์ พรหมหาราช สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 11 

71 พรชิตา เห่งพุ่ม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

72 พรปวีณ ์ อศัวฤทธิ\ดาํรงค ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

73 พรรณพรรษ ไกรอุโภค มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

74 พรรณิภา คาํภกัดี มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

75 พชัชรี อรุณรศัมี มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

76 พิชชากร เพชรรตัน์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

77 พิชญา บุญญรตัน์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 12 

78 พิมพล์ภสั จิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

79 พีรญา ชินเจริญวงศ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

80 ภคัภณ ญาณวรตัน์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

81 ภทัรานิษฐ ์ บวรพฒันไพศาล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

82 ภูมิธรรม บุญสอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

83 มณสิขา จรสัธนกิจ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

84 มธุรดา ศรีมิ�งเมืองนิเวช มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 
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รายชื!อผูมี้สิทธิ1สมัภาษณโ์ครงการ  Super  Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021   
รอบบ่าย  : ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

(ลงทะเบียน ชั:น 17) 

กลุ่ม ลาํดบั ชื�อ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั  สถานที�ที�ตอ้งการฝึกงาน 

กลุ่ม 13 

85 มานิตา พงศพ์ลาดิศยั มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สนามบินสุวรรณภูมิ 

86 รมยร์วินท ์ ไตรทรพัย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล สนามบินสุวรรณภูมิ 

87 รสริน โตอุตชนม ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สนามบินสุวรรณภูมิ 

88 รฐัติยาภรณ ์ ถิ�นหลวง มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

89 รตัติยา วิชยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

90 วทนัยา โถวรุ่งเรือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

91 วรชัยา วชัรีวงศ ์ณ อยุธยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 14 

92 วริศา แจง้ประจกัษ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

93 วิชญาพร เชาวศ์รีกุล มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี สนามบินสุวรรณภูมิ 

94 วิธวินท ์ อุดมสุด มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

95 วิลาวลัย ์ นพเกลา้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

96 วิลาสินี ขาวเขยีว มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

97 วีรดา คงเพชรศกัดิ\ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

98 ศรณัย ู ถาวงษ์กลาง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 15 

99 ศศิวิมล สกุลนาค มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

100 ศิริกุล นามสง่า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

101 ศุภณฐั ภกัดีผดุงแดน มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สนามบินสุวรรณภูมิ 

102 สโรชา สาทพนัธ ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สนามบินสุวรรณภูมิ 

103 สหรฐั สมทรง มหาวิทยาลยัขอนแก่น สนามบินสุวรรณภูมิ 

104 สิริกร อินริราย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

105 สิริยากร แมน้สุรินทร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 16 

106 สิรีธร ปิ� นมณี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

107 สุกญัญา ทรพัยผุ์ด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

108 สุปรียา วนัคาํ มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

109 สุพิชญา หน่อแกว้ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

110 สุภสัสรา อินทพนัธ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

111 หทยัชนก เทศแยม้ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

112 หรรษมน ณ ระนอง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สนามบินสุวรรณภูมิ 



7 

 

รายชื!อผูมี้สิทธิ1สมัภาษณโ์ครงการ  Super  Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021   
รอบบ่าย  : ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

(ลงทะเบียน ชั:น 17) 

กลุ่ม ลาํดบั ชื�อ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั  สถานที�ที�ตอ้งการฝึกงาน 

กลุ่ม 17 

113 อชิระ บุญรตัน์ มหาวิทยาลยัแห่งรฐันิวยอรก์ที�เมืองบฟัฟาโล สนามบินสุวรรณภูมิ 

114 อนันตยา อุ่นจนัทร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

115 อภิลกัษ ์ ร่วมสุข มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ สนามบินสุวรรณภูมิ 

116 อรพร ศรีภกัดี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สนามบินสุวรรณภูมิ 

117 อรวรรณ อกัษรชู มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

118 อริษา วงศพ์ยคัฆ ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลุ่ม 18 

119 อสมา เก่งรงัวดั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

120 อญัมณี กลิ�นหอม มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

121 อาทิชา เกิดฤทธิ\ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

122 อาทิตยา สวสัดี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

123 อารียา ตะเหลบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สนามบินสุวรรณภูมิ 

124 อิศริยาภรณ ์ ศรีป่าน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา สนามบินสุวรรณภูมิ 
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รายชื!อผูมี้สิทธิ1สมัภาษณโ์ครงการ  Super  Intern รุ่นที! 2 ประจาํปี 2021   
รอบบ่าย  : ลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น. (หากมาเกินเวลา 13.30 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

(ลงทะเบียน ชั:น 6) 

กลุ่ม ลาํดบั ชื�อ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั  สถานที�ที�ตอ้งการฝึกงาน 

กลุ่ม 19 

125 เบญญาภา เพชรไทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ 

126 ไทยรินทร ์ ยี�น้อย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ 

127 กญัญารตัน์ สุวรรณชยัรบ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม สนามบินเชียงใหม่ 

128 ชนัญชิดา หยอ่งตระกูล มหาวิทยาลยัมหิดล สนามบินเชียงใหม่ 

129 ชมพนุูช ตั:นยดิเส็ง มหาวิทยาลยัมหิดล สนามบินเชียงใหม่ 

130 ณฐักมล บุรีรกัษ ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ 

กลุ่ม 20 

131 ธนพร วุฒิเสลา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม สนามบินเชียงใหม่ 

132 ธนสิน พรหมวชิยั มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั สนามบินเชียงใหม่ 

133 ธิติพร รชัตเศรษฐกุล มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั สนามบินเชียงใหม่ 

134 ปัณฑารีย ์ อุ่นจิตตว์รรธนะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ 

135 ปุญญพฒัน์ ศิริจรญูวงศ ์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั สนามบินเชียงใหม่ 

136 มาริสา จาํเริญจิตสกุล มหาวิทยาลยัมหิดล สนามบินเชียงใหม่ 

กลุ่ม 21 

137 วสวตัติ\ อิ�มคาํนวร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ สนามบินเชียงใหม่ 

138 วิทยา ฉวีวงศ ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม สนามบินเชียงใหม่ 

139 สมฤทยั ลุนนา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา สนามบินเชียงใหม่ 

140 สิรินาถ คาํสอนทา มหาวิทยาลยัมหิดล สนามบินเชียงใหม่ 

141 อมรรตัน์ วิชาโคตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม สนามบินเชียงใหม่ 

142 อมรเทพ สุขจิตร มหาวิทยาลยัรงัสิต สนามบินลาํปาง 

กลุ่ม 22 

143 นพณิศา บุญมา มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสมุย 

144 วุฒิไกร ลาชโรจน์ มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสมุย 

145 ศศิวิมล รตันธนานุกุล มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสมุย 

146 สิริกร ดุสฎกีาญจน มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามบินสมุย 
 

 

__________________________________________________________ 

 


