นักศึกษาเลือกสถานทีฝึ กงาน 1 สถานที โดยไม่ ต้องเลือกหน่ วยงาน เนืองจากบริษทั ฯ จะเป็ นผู้พจิ ารณาหน่ วยงานให้ นักศึกษาค่ ะ
1. สนามบินสุ วรรณภูมิ
2. สนามบินสมุย
3. สนามบินเชี ยงใหม่
4. สนามบินลําปาง
สนามบินสุ วรรณภูมิ
ลําดับ
สถานทีทํางาน

1

2

3

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

5. สนามบินตราด
6. สนามบินอู่ตะเภา
7. สนามบินกระบี
8. สนามบินภูเก็ต

ชื อหน่ วยงาน

Passenger Service - BKK

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
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

อํานวยความสะดวกผูโ้ ดยสารขาเข้าบริ เวณสายพานรับสัมภาระให้ได้รับสัมภาระครบถ้วน
ให้บริ การออกเอกสารเคสเอกสารให้แก่ผโู ้ ดยสาร
Baggage Services and Claims
เข้ารับการ Briefing กับพนักงาน LLPG
ให้บริ การและดูแลความเรี ยบร้อยบริ เวณเลาน์ของหน่วยงาน
BKK Station

4

สนามบินสุวรรณภูมิ

Ground Services - BKK

สนามบินสมุย
ลําดับ

สถานทีทํางาน

ชื อหน่ วยงาน

1

สนามบินสมุย

Passenger Service - USM

2

สนามบินสมุย

Samui Station

3

สนามบินสมุย

Ground Services

- รวบรวมสถิติการประเมินการให้บริ การของบริ ษทั ให้บริ การปฏิบคั ิการภาคพืPนดิน
'-ทํารายงานและเตรี ยมข้อมูลการประชุม'-Quality control assistance (ปฏิบตั ิงานในลานจอด)
ควบคุมการปฏิบตั ิงาน Ramp Service
* MEET AND GREET
* ต้อนรับ , ให้ขอ้ มูลเบืPองต้น และบริ การผูโ้ ดยสารบริ เวณหน้า COUNTER CHECK IN
* ให้คาํ แนะนํา และช่วยเหลือ ผูโ้ ดยสารบริ เวณ KIOSK CHECK IN
* คัดแยกผูโ้ ดยสารระหว่าง SELF CHECK IN และ NORMAL CHECK IN ให้เข้า LINE ทีdถูกต้อง
* ประสานงานกับ SENIOR FLIGHT CONTROLLER กรณี ช่วยคัดแยกผูโ้ ดยสารทีdยงั คงอยูใ่ นแถว ช่วงเวลาใกล้ปิดเทีdยวบิน
* BOARDING GATE ASSISTANCE
* ให้ขอ้ มูลเบืPองต้น และบริ การผูโ้ ดยสารในแต่ละเทีdยวบินขาออกและ ตามทีdได้รับมอบหมาย
* ตรวจสอบ,คัดแยก และให้บริ การผูโ้ ดยสาร ตามขัPนตอนการปฏิบตั ิงาน (Priority Boarding,Seat Zone )
* ตรวจสอบขนาดกระเป๋ า Hand Carry บริ เวณห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก และให้ขอ้ มูลการติด LIMITED RELEASE กระเป๋ าสัมภาระได้
อย่างถูกต้อง
* IMMIGRATION CHECKER
* ให้ขอ้ มูลเบืPองต้นเกีdยวกับเทีdยวบิน และบริ การผูโ้ ดยสาร บริ เวณ TRANSIT IMMIGRATION
* คัดกรองผูโ้ ดยสาร และมีความรู ้ความเข้าใจเรืd องพืPนฐานเรืd อง VISA เข้าประเทศไทย การกรอกเอกสาร TM6 และให้คาํ แนะนํา
ผูโ้ ดยสารได้อย่างถูกต้อง
* ประสานงานกับ Boarding Team และให้ขอ้ มูลผูโ้ ดยสารทีdผา่ นจุดคัดกรองได้อย่างถูกต้อง
* C.I.Q.
* ให้ขอ้ มูลเบืPองต้น และบริ การผูโ้ ดยสารขาเข้าทีdเป็ น C.I.Q ในทุกเทีdยวบิน
* คัดกรอง ผูโ้ ดยสารปกติ และผูโ้ ดยสาร C.I.Q. และนําส่งช่องทางทีdถูกต้องได้
* ประสานงานกับ Arrival Team เพืdอการให้บริ การผูโ้ ดยสารเป็ นไปอย่างราบรืd นและมีประสิ ทธิภาพ

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
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
-Baggage Service ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานให้ผโู ้ ดยสารในกรณี สมั ภาระผูโ้ ดยสารมาล่าช้าหรื อเสี ยหาย จะช่วย
ประสานงาน ติดตาม จนถึงส่งมอบให้ผโู ้ ดยสาร
'-ประสานงานกับนักบินและหน่วยงานปฏิบตั ิงานในลานจอด ในระหว่างอากาศยานเข้าและออก โดยให้อากาศยานออกได้ตาม
กําหนดเวลา
ดูแลอํานวยความสะดวกผูโ้ ดยสารในจุดต่างๆ อาคารตรวจรับบัตรโดยสาร , อาคารผูโ้ ดยสารขาออก , อาคาร ผูโ้ ดยสารขาเข้า

นักศึกษาเลือกสถานทีฝึ กงาน 1 สถานที โดยไม่ ต้องเลือกหน่ วยงาน เนืองจากบริษทั ฯ จะเป็ นผู้พจิ ารณาหน่ วยงานให้ นักศึกษาค่ ะ
สนามบินเชียงใหม่
ลําดับ
สถานทีทํางาน

1

ชื อหน่ วยงาน

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
-Ground Services and Passenger Services ดูแลผูโ้ ดยสารขณะ ตรวจรับบัตรโดยสาร และนําส่งผูโ้ ดยสารขึPน-ลง จากเครืd อง
-Baggage Service
ดูแลผูโ้ ดยสารกรณี สมั ภาระล่าช้าหรื อสูญหายบริ เวณขาเข้า
-Receptionist
ต้อนรับและดูแลผูโ้ ดยสารบริ เวณเคาท์เตอร์บริ การอาหารว่างและเครืd องดืdม
(Job Rotation)

สนามบินเชียงใหม่

Chaingmai station

สถานทีทํางาน

ชื อหน่ วยงาน

1

สนามบินลําปาง

Lampang station

สนามบินตราด
ลําดับ

สถานทีทํางาน

ชื อหน่ วยงาน

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา

สนามบินตราด

Trad station

-Passenger Service Meet and assist
(check-in counter / Boarding Gate / reception)
ดูแลผูโ้ ดยสารขณะ ตรวจรับบัตรโดยสาร และนําส่งผูโ้ ดยสารขึPน-ลง จากเครืd อง
-Baggage Service
ดูแลผูโ้ ดยสารกรณี สมั ภาระล่าช้าหรื อสูญหายบริ เวณขาเข้า
-Receptionist
ต้อนรับและดูแลผูโ้ ดยสารบริ เวณเคาท์เตอร์บริ การอาหารว่างและเครืd องดืdม
(Job Rotation)

สนามบินอู่ตะเภา
ลําดับ
สถานทีทํางาน

ชื อหน่ วยงาน

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา

สนามบินลําปาง
ลําดับ

1

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
-การตรวจรับบัตรโดยสาร/การนําส่งผูโ้ ดยสารขึPน-ลง จากเครืd อง
'-ดูแลผูโ้ ดยสารกรณี สมั ภาระล่าช้าหรื อสูญหาย - ดูแลผูโ้ ดยสารบริ เวณเคาท์เตอร์บริ การอาหารว่างและเครืd องดืdม

1

สนามบินอู่ตะเภา

U-tapao station

-Ground Services, Passenger Services
(Meet and assist at boarding gate and counter) ดูแลผูโ้ ดยสารขณะ ตรวจรับบัตรโดยสาร และนําส่งผูโ้ ดยสารขึPน-ลง จากเครืd อง
-Baggage Service
ดูแลผูโ้ ดยสารกรณี สมั ภาระล่าช้าหรื อสูญหายบริ เวณขาเข้า
(Job Rotation)

สนามบินกระบี
ลําดับ

สถานทีทํางาน

ชื อหน่ วยงาน

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา

Krabi Station

*ปฏิบตั ิงานในส่วนงาน Admin / GOS / Lounge
โดยนักศึกษาฝึ กงานจะได้เรี ยนรู ้ใน ส่วนงานธุรการ เอกสารพิธีการบินต่างๆ การให้บริ การผูโ้ ดยสารบริ เวณเคาน์เตอร์เช็คอิน , Boarding
Gate , Lounge เป็ นต้น *สามารถเข้าในเขตพืPนทีdกาํ กัดของส่วนสนามบินได้ เช่น ลานจอด , Boarding gate , Lounge (Job Rotation)

1

สนามบินกระบีd

นักศึกษาเลือกสถานทีฝึ กงาน 1 สถานที โดยไม่ ต้องเลือกหน่ วยงาน เนืองจากบริษทั ฯ จะเป็ นผู้พจิ ารณาหน่ วยงานให้ นักศึกษาค่ ะ
สนามบินภูเก็ต
ลําดับ

1

สถานทีทํางาน

สนามบินภูเก็ต

ชื อหน่ วยงาน

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา

Phuket station

-ลักษณะงานทีdสถานีตอ้ งการคือการให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารเบืPองต้น
ในส่วนของ Passenger Services และ Baggage Services เช่นการจัดคิวทีd check in counter และ Boarding gate, การ assist ผูโ้ ดยไปติดต่อ
counter check in ของสายการบินอืdนในกรณี ทีdตอ้ งมีการ transfer เพืdอช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผโู ้ ดยสาร รวมถึงการปฏิบตั ิภาระกิจ
อืdนๆทีdได้รับมอบหมายจากผูด้ ูแล (Job Rotation) *สําหรับงานด้าน Baggage services จะเน้นหลักทีdการช่วยดูแลผูโ้ ดยสารทีdสายพานรับ
กระเป๋ า โดยประสานงานกับพนักงานและรับข้อมูลจาก LLPG เป็ นหลัก รวมถึงปฏิบตั ิภาระกิจอืdนๆทีdได้รับมอบหมายจากผูด้ ูแล โดยจะ
rotate ให้นกั ศึกษาฝึ กงานได้เรี ยนรู ้งานและสนับสนุนกําลังคนทัPง Passenger Services และ Baggage Services พืPนทีdปฏิบตั ิงานเน้นหลัก 3
พืPนทีd คือ check in counter, boarding gate และ บริ เวณสายพานรับกระเป๋ า (Job Rotation)

