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2. สนามบินสมุย 6. สนามบินอู่ตะเภา

3. สนามบินเชียงใหม่ 7. สนามบินกระบี�

4. สนามบินลําปาง 8. สนามบินภูเก็ต

สนามบินสุวรรณภูมิ

ลําดบั สถานที�ทาํงาน  ชื�อหน่วยงาน หน้าที�ความรับผดิชอบของนักศึกษา 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ Passenger Service - BKK

Assist and provide information for passengers upon check-in desks.

Assist Young Passengers travelling alone on departure and arrival flights.

Assist Non - English speaking passengers on departure and arrival flights.

Support Passenger Services officer when needed.

Assist and provide information for passengers in Passenger Lounges

2 สนามบินสุวรรณภูมิ Baggage Services and Claims

อาํนวยความสะดวกผูโ้ดยสารขาเขา้บริเวณสายพานรับสมัภาระใหไ้ดรั้บสมัภาระครบถว้น

ใหบ้ริการออกเอกสารเคสเอกสารใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร

เขา้รับการ Briefing กบัพนกังาน LLPG 

ใหบ้ริการและดูแลความเรียบร้อยบริเวณเลาน์ของหน่วยงาน

3 สนามบินสุวรรณภูมิ BKK Station 

- รวบรวมสถิติการประเมินการใหบ้ริการของบริษทั ใหบ้ริการปฏิบคิัการภาคพืPนดิน

'-ทาํรายงานและเตรียมขอ้มูลการประชุม'-Quality control assistance (ปฏิบติังานในลานจอด)

ควบคุมการปฏิบติังาน Ramp Service

4 สนามบินสุวรรณภูมิ Ground Services - BKK

* MEET AND GREET

* ตอ้นรับ , ใหข้อ้มูลเบืPองตน้ และบริการผูโ้ดยสารบริเวณหนา้ COUNTER CHECK IN

* ใหค้าํแนะนาํ และช่วยเหลือ ผูโ้ดยสารบริเวณ KIOSK CHECK IN

* คดัแยกผูโ้ดยสารระหวา่ง SELF CHECK IN และ NORMAL CHECK IN ใหเ้ขา้ LINE ทีdถูกตอ้ง

* ประสานงานกบั SENIOR FLIGHT CONTROLLER กรณีช่วยคดัแยกผูโ้ดยสารทีdยงัคงอยูใ่นแถว ช่วงเวลาใกลปิ้ดเทีdยวบิน

* BOARDING GATE ASSISTANCE

* ใหข้อ้มูลเบืPองตน้ และบริการผูโ้ดยสารในแต่ละเทีdยวบินขาออกและ ตามทีdไดรั้บมอบหมาย

* ตรวจสอบ,คดัแยก และใหบ้ริการผูโ้ดยสาร ตามขัPนตอนการปฏิบติังาน (Priority Boarding,Seat Zone )

* ตรวจสอบขนาดกระเป๋า Hand Carry บริเวณหอ้งโถงผูโ้ดยสารขาออก และใหข้อ้มูลการติด LIMITED RELEASE กระเป๋าสมัภาระได้

อยา่งถูกตอ้ง

* IMMIGRATION CHECKER

* ใหข้อ้มูลเบืPองตน้เกีdยวกบัเทีdยวบิน และบริการผูโ้ดยสาร บริเวณ TRANSIT IMMIGRATION

* คดักรองผูโ้ดยสาร และมีความรู้ความเขา้ใจเรืdองพืPนฐานเรืdอง VISA เขา้ประเทศไทย การกรอกเอกสาร TM6 และใหค้าํแนะนาํ

ผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

* ประสานงานกบั Boarding Team และใหข้อ้มูลผูโ้ดยสารทีdผา่นจุดคดักรองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

* C.I.Q.

* ใหข้อ้มูลเบืPองตน้ และบริการผูโ้ดยสารขาเขา้ทีdเป็น C.I.Q ในทุกเทีdยวบิน

* คดักรอง ผูโ้ดยสารปกติ และผูโ้ดยสาร C.I.Q. และนาํส่งช่องทางทีdถูกตอ้งได้

* ประสานงานกบั Arrival Team เพืdอการใหบ้ริการผูโ้ดยสารเป็นไปอยา่งราบรืdนและมีประสิทธิภาพ

สนามบินสมุย

ลําดบั สถานที�ทาํงาน  ชื�อหน่วยงาน หน้าที�ความรับผดิชอบของนักศึกษา 

1 สนามบินสมุย Passenger Service - USM

Assist and provide information for passengers upon check-in desks.

Assist Young Passengers travelling alone on departure and arrival flights.

Assist Non - English speaking passengers on departure and arrival flights.

Support Passenger Services officer when needed.

Assist and provide information for passengers in Passenger Lounges

2 สนามบินสมุย Samui Station

-Baggage Service ใหค้วามช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานใหผู้โ้ดยสารในกรณีสมัภาระผูโ้ดยสารมาล่าชา้หรือเสียหาย จะช่วย

ประสานงาน ติดตาม จนถึงส่งมอบใหผู้โ้ดยสาร                                                   

'-ประสานงานกบันกับินและหน่วยงานปฏิบติังานในลานจอด ในระหวา่งอากาศยานเขา้และออก โดยใหอ้ากาศยานออกไดต้าม

กาํหนดเวลา

3 สนามบินสมุย Ground Services ดูแลอาํนวยความสะดวกผูโ้ดยสารในจุดต่างๆ อาคารตรวจรับบตัรโดยสาร , อาคารผูโ้ดยสารขาออก , อาคาร ผูโ้ดยสารขาเขา้



นักศึกษาเลือกสถานที�ฝึกงาน 1  สถานที� โดยไม่ต้องเลือกหน่วยงาน เนื�องจากบริษทัฯ จะเป็นผู้พจิารณาหน่วยงานให้นักศึกษาค่ะ

สนามบินเชียงใหม่

ลําดบั สถานที�ทาํงาน  ชื�อหน่วยงาน หน้าที�ความรับผดิชอบของนักศึกษา 

1 สนามบินเชียงใหม่ Chaingmai station

-Ground Services  and Passenger Services     ดูแลผูโ้ดยสารขณะ ตรวจรับบตัรโดยสาร และนาํส่งผูโ้ดยสารขึPน-ลง จากเครืdอง           

 -Baggage Service

ดูแลผูโ้ดยสารกรณีสมัภาระล่าชา้หรือสูญหายบริเวณขาเขา้ 

 -Receptionist

ตอ้นรับและดูแลผูโ้ดยสารบริเวณเคาทเ์ตอร์บริการอาหารวา่งและเครืdองดืdม

 (Job Rotation)

สนามบินลําปาง

ลําดบั สถานที�ทาํงาน  ชื�อหน่วยงาน หน้าที�ความรับผดิชอบของนักศึกษา 

1 สนามบินลาํปาง Lampang station
-การตรวจรับบตัรโดยสาร/การนาํส่งผูโ้ดยสารขึPน-ลง จากเครืdอง

'-ดูแลผูโ้ดยสารกรณีสมัภาระล่าชา้หรือสูญหาย - ดูแลผูโ้ดยสารบริเวณเคาทเ์ตอร์บริการอาหารวา่งและเครืdองดืdม

สนามบินตราด

ลําดบั สถานที�ทาํงาน  ชื�อหน่วยงาน หน้าที�ความรับผดิชอบของนักศึกษา 

1 สนามบินตราด Trad station

-Passenger Service Meet and assist 

(check-in counter / Boarding Gate / reception)

ดูแลผูโ้ดยสารขณะ ตรวจรับบตัรโดยสาร และนาํส่งผูโ้ดยสารขึPน-ลง จากเครืdอง           

 -Baggage Service

ดูแลผูโ้ดยสารกรณีสมัภาระล่าชา้หรือสูญหายบริเวณขาเขา้ 

 -Receptionist

ตอ้นรับและดูแลผูโ้ดยสารบริเวณเคาทเ์ตอร์บริการอาหารวา่งและเครืdองดืdม

 (Job Rotation)

สนามบินอู่ตะเภา

ลําดบั สถานที�ทาํงาน  ชื�อหน่วยงาน หน้าที�ความรับผดิชอบของนักศึกษา 

1 สนามบินอู่ตะเภา U-tapao station

-Ground Services, Passenger Services 

(Meet and assist at boarding gate and counter) ดูแลผูโ้ดยสารขณะ ตรวจรับบตัรโดยสาร และนาํส่งผูโ้ดยสารขึPน-ลง จากเครืdอง           

 -Baggage Service

ดูแลผูโ้ดยสารกรณีสมัภาระล่าชา้หรือสูญหายบริเวณขาเขา้  

(Job Rotation)

สนามบินกระบี�

ลําดบั สถานที�ทาํงาน  ชื�อหน่วยงาน หน้าที�ความรับผดิชอบของนักศึกษา 

1 สนามบินกระบีd Krabi Station

*ปฏิบติังานในส่วนงาน Admin / GOS / Lounge 

โดยนกัศึกษาฝึกงานจะไดเ้รียนรู้ใน ส่วนงานธุรการ เอกสารพิธีการบินต่างๆ การใหบ้ริการผูโ้ดยสารบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน , Boarding

 Gate , Lounge เป็นตน้ *สามารถเขา้ในเขตพืPนทีdกาํกดัของส่วนสนามบินได ้เช่น ลานจอด , Boarding gate , Lounge (Job Rotation)



นักศึกษาเลือกสถานที�ฝึกงาน 1  สถานที� โดยไม่ต้องเลือกหน่วยงาน เนื�องจากบริษทัฯ จะเป็นผู้พจิารณาหน่วยงานให้นักศึกษาค่ะ
สนามบินภูเก็ต

ลําดบั สถานที�ทาํงาน  ชื�อหน่วยงาน หน้าที�ความรับผดิชอบของนักศึกษา 

1 สนามบินภูเก็ต Phuket station

-ลกัษณะงานทีdสถานีตอ้งการคือการใหค้วามช่วยเหลือผูโ้ดยสารเบืPองตน้ 

ในส่วนของ Passenger Services และ Baggage Services เช่นการจดัคิวทีd check in counter และ Boarding gate, การ assist ผูโ้ดยไปติดต่อ

 counter check in ของสายการบินอืdนในกรณีทีdตอ้งมีการ transfer เพืdอช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสาร รวมถึงการปฏิบติัภาระกิจ

อืdนๆทีdไดรั้บมอบหมายจากผูดู้แล (Job Rotation) *สาํหรับงานดา้น Baggage services จะเนน้หลกัทีdการช่วยดูแลผูโ้ดยสารทีdสายพานรับ

กระเป๋า โดยประสานงานกบัพนกังานและรับขอ้มูลจาก LLPG เป็นหลกั รวมถึงปฏิบติัภาระกิจอืdนๆทีdไดรั้บมอบหมายจากผูดู้แล โดยจะ

rotate ใหน้กัศึกษาฝึกงานไดเ้รียนรู้งานและสนบัสนุนกาํลงัคนทัPง Passenger Services และ Baggage Services พืPนทีdปฏิบติังานเนน้หลกั 3

 พืPนทีd คือ check in counter, boarding gate และ บริเวณสายพานรับกระเป๋า (Job Rotation)


