ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ ารั บการสัมภาษณ์
โครงการนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน สายการบิน นิวเจน แอร์ เวย์ ส รอบที่ 1/2561
ฝ่ าย
Office of CEO

แผนก
Business Strategy
Crew Training

Safety (SMS)
Quality Assurance
Aviation Security
Documents Control
Office of CFO

Crew Scheduling

Flight Operations

Flight Operations Administration

ชื่อ-นามสกุล
นายฉัตรชนก
นางสาวภัทชิรา

ชินอัครพงศ์
คล่องแคล่ว

นางสาวภัคภร

นนทน์รุจญา

นางสาวปิ ยนุช

ไกรทอง

นางสาวปรี ยานุช
นางสาวพิมพ์วลัญช์
นางสาวแดนดาว
นางสาวกนกพร
นางสาวชนากานต์

บุบผาที
นันทวัฒนภิรมย์
สุคนั ธนาค
เพ็ชรนนท์
ศรี คา

นายฐานุวฒ
ั น์
นางสาวพัชธิญาภรณ์
นางสาวกาญจนา
นางสาวสุภชั ชา
นายชญานนท์
นางสาวชญาดา

ดีเอกนามกูล
คาภักดี
ยุทธเกษมสันต์
จินตนาธัญชาติ
ดิษฐศร
แย้ มเหมือน

นางสาวจิรภา

ลาพวน

วัน/เดือน/ปี

เวลา

6/11/60
6/11/60

10.30
11.00

6/11/60

13.30

6/11/60

13.30

6/11/60

14.30

6/11/60

14.30

6/11/60

15.30

6/11/60

15.30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ ารั บการสัมภาษณ์
โครงการนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน สายการบิน นิวเจน แอร์ เวย์ ส รอบที่ 1/2561
ฝ่ าย
Flight Operations

Human Resources
& Corporate Administration
Technical

Information & Technology

แผนก
Flight Dispatch

-

-

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวโสมลลิตา
นายภิญ์เศรษฐ์ พล

ชมภูชยั
ดวงจักร ณ อยุธยา

นางสาวณัฐวิภา
นางสาวสุธิดา

ประเทศสิงห์
อุดมศักดิ์

นายเกิดพงศ์
นางสาวสุดารัตน์
นายสุขสรร
นายวุฒิภทั ร
นายฉัตรบดินทร์

สาเภาทอง
สุขชาติ
ปานเจริ ญศักดิ์
จิตติยาภรณ์
เจริ ญสูง

นายอินทัช
นายไพบูลย์
นายอดิศร
นายธรรมวุฒิ
นางสาวจุฬาลักษณ์
นายสุรวุฒิ

ปั นนศิริ
พูนมะเริ ง
พิมพ์พงษ์
กิจสาลี
ผ่องคล้ าย
แซ่เอียว

วัน/เดือน/ปี

เวลา

7/11/60

10.00

7/11/60

13.30

7/11/60

13.30

7/11/60

14.00

7/11/60

14.30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ ารั บการสัมภาษณ์
โครงการนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน สายการบิน นิวเจน แอร์ เวย์ ส รอบที่ 1/2561
ฝ่ าย
Ground Operations

แผนก
DMK Station

DMK Station

DMK Station

DMK Station

DMK Station

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววกรกช
นายอนุชา

วงศ์ใหญ่
แสนสิง่

นางสาวปิ ยวดี

ศิรธรรม

นางสาวกนกนาฏ

ทับทอง

นายอธิวฒ
ั น์
นางสาวลักขณา
นางสาวพรรณนภา
นางสาวรดาณัฐ
นายณัฐดนัย

สินธุทวีโรจน์
ทองดีนอก
แก้ วกุมมาร
ยิ ้มเจริ ญ
ประธานราษฎร์

นางสาวปั ณฑารี ภรณ์
นางสาวนภสร
นางสาวปริ ฉัตร
นางสาววิภาวรรณ
นายศักดิช์ ยั
นายนันท์นภัทฬ

อุปจันแพงวงศ์
เนตรแจ่ม
เอกฉัตร
กันทะวะ
พลับแย้ ม
ไพรบึง

นางสาวเกศกนก
นายอัษฎาวุธ
นายพงศกร
นายศรายุทธ์
นางสาวทิฆมั พร

เฮ้ ากอก
ศรี ยกเอ็ง
ศิรขจายเดช
พุทธนนท์
เครื อแตง

วัน/เดือน/ปี

เวลา

8/11/60

10.00

8/11/60

11.00

8/11/60

13.30

8/11/60

14.30

8/11/60

15.30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ ารั บการสัมภาษณ์
โครงการนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน สายการบิน นิวเจน แอร์ เวย์ ส รอบที่ 1/2561
ฝ่ าย
Ground Operations

แผนก
DMK Station

DMK Station

DMK Station

DMK Station

DMK Station

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรรณราย
นางสาวกมลรัตน์

สุวรรณสิงห์
กลัน่ คา

นางสาวปวีณ์ธิดา

โชติธนสมบูรณ์

นางสาวธัญญาวดี

นงรัตน์

นางสาวพัชริ นทร์
นายณัฐนนท์
นางสาววิศลั ย์ศยา
นางสาวอาลิสสรา
นายวิชา

พันธ์มฆั วาฬ
จันทร์ ตา
ใจบุญ
ตองรวย
รุ่งวิชานิวฒ
ั น์

นางสาวศิริพรรณ
นายธีรพงศ์
นางสาวกุญชริ กา
นางสาวดุษฏี
นางสาวพรปวีณ์
นาย ภูมิ

คุณสมบัติ
ขาวผ่อง
อิ่มสมบัติ
ถีติปริวตั ร
เกษรสุริวงษ์
ภูริพนั ธ์ภิญโญ

นายธีรภัทร
นายอภิศิลป์
นายพงศธร
นายธงทอง
นางสาวธัญญาศิริ

สุวรรณปั ญญา
บุญประสงค์
สุทธิจกั ร
กาญจนะ
ภัยมณีย์

นายศุภกั ษร

แพงเนตร

วัน/เดือน/ปี

เวลา

9/11/60

10.00

9/11/60

11.00

9/11/60

13.30

9/11/60

14.30

9/11/60

15.30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ ารั บการสัมภาษณ์
โครงการนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน สายการบิน นิวเจน แอร์ เวย์ ส รอบที่ 1/2561
ฝ่ าย

แผนก

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปี

เวลา

Ground Operations

KBV Station

นางสาวศิริวชั รี
นางสาววิภาดา

ดวงภักดี
ช้ อยชาญศิริกลุ

10/11/60

13.30

Ground Operations

HKT Station

นางสาวณัชชา

ซองตัน

10/11/60

14.00

นางสาวกมลรัตน์

ประภาภักดิ์

นายอภิวฒ
ั น์
นางสาวอังคณา
นายนพงษ์ ธวัตร

แวงวรรณ
สุดจิตต์
โคตรธรรม

