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ประกาศผลรายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณ ์

โครงการนักศึกษาฝึกงาน Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

ก าหนดการการปฐมนิเทศน ์ 

วนัพุธท่ี 16 ธนัวาคม 2563 

เวลา ลงทะเบียน เวลา 9.00 - 9.30 น. (หากมาเกินเวลา 9.30 น. ไม่รบัพิจารณาในทุกกรณี) 

สถานท่ี  อาคารส านักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรงัสิต 

 

ส่ิงท่ีจะตอ้งน ามาในวนัปฐมนิเทศน์  

บตัรประชาชนตวัจริง (เพื่อใชแ้ลกบตัร Visitor หากไม่น ามา จะไม่สามารถเขา้อาคารได)้ 

 

การแต่งกาย : นักศึกษาจะตอ้งแต่งกายดว้ยชุดนักศึกษา ท่ีสุภาพ เรียบรอ้ย ตามแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และท าผมทรง

สุภาพ เรียบรอ้ย โดย 

1. ผูห้ญิง: สวมเส้ือเช้ิตสีขาว ไมร่ดัรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวพอดีเขา่ หรือเหนือเขา่ขึ้ นมาเล็กน้อย และ

รองเทา้หุม้สน้ ไม่มีลวดลาย ไมส่วมผา้ใบ 

2. ผูช้าย:  สวมเส้ือเช้ิตสีขาว และผูกเนคไทตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด , กางเกงขายาวสีด าหรือสีน ้าเงิน ไม่รดัรูป และ

รองเทา้หนัง หุม้สน้สีด าไม่มีลวดลาย ถุงเทา้สีด า หรือสีสุภาพ  

 

หมายเหตุ   

1. หากไม่สามารถเขา้ร่วมการปฐมนิเทศน์ในวนัและเวลาดงักล่าวจะถือวา่สละสิทธ์ิ 

2. ขอใหน้ศ.จ าล าดบัท่ีตามประกาศรายช่ือผูผ่้านสมัภาษณใ์หไ้ด ้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 

3. ไม่อนุญาตใหน้ ารถยนตส่์วนตวัมาจอดท่ีบริษัทฯ  

4. ส าหรบัผูติ้ดตามของนักศึกษา สามารถรอนักศึกษาไดท่ี้บริเวณล็อบบ้ีชั้น G เท่าน้ัน 

5. การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลงหน่วยงานฝึกงานไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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ก่อนการฝึกงานนกัศึกษาที่ผ่านมีรายช่ือผ่านการสมัภาษณจ์ะตอ้งด าเนินการ ดงัตอ่ไปน้ี

(โปรดอา่นโดยละเอียด)  

 

1. การขอหนังสือส่งตวัจากมหาวิทยาลยั  

โดยใหน้ศ.ดาวน์โหลดหนังสือตอบรบัท่ีมีช่ือตนเอง จากหวัขอ้ “ดาวน์โหลดหนังสือตอบรบั Super Intern 1-2021” และ

ยืน่เร่ืองต่อมหาวิทยาลยั เพื่อออกหนังสือส่งตวั  

การน าส่งหนังสือส่งตวั 

แต่ะหน่วยงานจะปฏบิติัไม่เหมือนกนั ใหดู้รายละเอียดในหน้าประกาศรายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณข์องหน่วยงานน้ันๆ 

หมายเหตุ   

1.) ใหรี้บด าเนินการทนัที เน่ืองจากมหาวิทยาลยัอาจใชเ้วลานานในการออกหนังสือส่งตวั  

2.) หนังสือส่งตวัไม่ใช่หนังสือขอความอนุเคราะห ์และ ไม่ใช่หนังสือตอบรบั 

3.) หากไม่มีหนังสือส่งตวัจากมหาวิทยาลยั นักศึกษาจะไม่สามารถท าบตัรการท่าอากาศยาน และจะไมส่ามารถเขา้พื้ นท่ี

ฝึกงานได ้

2. ด าเนินการตรวจประวติัอาชญากร  

สถานท่ีตรวจประวติั : กองทะเบียนประวติัอาชญากร 

อาคาร 7 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   

เวลาท าการ : วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดราชการ) เวลา 8.30 น. – 16.00 น. 

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม  เบอรติ์ดต่อ : 02-205-1315 

ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมไปในวนัตรวจประวติัอาชญากร 

  1. บตัรประชาชนตวัจริง 

  2. ส าเนาบตัรประชาชน (เซ็นส าเนาถูกตอ้งดว้ยปากกาน ้าเงินเทา่นั้น) 2 ชุด 

  3. ค่าใชจ้า่ย 100 บาทต่อคน 

วิธีการตรวจ 

ตรวจดว้ยบตัรประชาชน (ไม่ตอ้งตรวจดว้ยลายน้ิวมอื) 

การน าส่งผลตรวจประวติั 

เมื่อนักศึกษาไดร้บัผลตรวจประวติัอาชญากรแลว้ ใหแ้สกนน าส่งผลตรวจประวติัอาชญากรทั้งสองหน้า โดยรวมเป็นไฟล ์

PDF ไฟลเ์ดียว มายงัอีเมล ์pgrecruitment@bangkokair.com  ภายในวนัท่ี  20 ธนัวาคม 2563 ก่อน 16.00 น. 

(หวัขอ้อีเมล/subject ใหร้ะบุดงัน้ี  “ผลตรวจประวติั-ช่ือโครงการฝึกงาน-ช่ือ นามสกุล ” ตวัอยา่ง 

เช่น “ผลตรวจประวติั สมใจ ดีดี-Super Intern”) 

ส าหรบันักศึกษาท่ีอยูต่่างจงัหวดั  

ใหติ้ดต่อกองพิสูจน์หลกัฐานหรือสถานีต ารวจประจ าอ าเภอ/จงัหวดั เพื่อท าเร่ืองขอตรวจประวติัอาชญากร (อาจตอ้งตรวจ

ดว้ยลายน้ิวมอื) 

mailto:pgrecruitment@bangkokair.com
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หมายเหตุ : 1. ควรด าเนินการใหเ้ร็วท่ีสุด เน่ืองจากใชเ้วลานานกว่าจะไดผ้ลตรวจประวติั 

                2. หากนักศึกษาไม่สง่ผลตรวจประวติัอาชญากรในวนัท่ีก าหนด จะถือวา่ สละสิทธ์ิ 

                3. หากพบประวติัอาชญากรทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและแจง้ผลใหท้ราบเป็นรายกรณีต่อไป               
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รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Ground Services – BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Ground Services – BKK เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.30 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี อาคาร A3 สนามบินสุวรรณภูม ิ

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณออย โทร 02-1343999 ต่อ 43843 

วนัท่ี ดูจากตารางดา้นล่าง 

เริ่มฝึกงาน วนัท าบตัรการทา่ฯ 

4 มกราคม 2564  4 มกราคม 2564 

6 มกราคม 2564  5 มกราคม 2564 

13 มกราคม 2564  12 มกราคม 2564 

15 มีนาคม 2564  14 มกราคม 2564 

 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้
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รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Ground Services – BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

1 ภตัฐณชยั เพียรธุรตัน์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Ground Services - BKK 

2 วรรณพร ชาภกัดี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Ground Services - BKK 

3 ณฐัมล แทนจอหอ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Ground Services - BKK 

4 โชติรส สีดา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Ground Services - BKK 

5 อาริยา สิงสาโร มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Ground Services - BKK 

6 อารียา โพธ์ิน้อย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม Ground Services - BKK 

7 จนัทิมา บวบจิตร มหาวิทยาลยักรุงเทพ Ground Services - BKK 

8 ชนาพร สนเอี่ยม มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Ground Services - BKK 

9 ชยุตา มะลิหอม มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Ground Services - BKK 

10 ชุติพทัธ ์ รุ่งอวสัดา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Ground Services - BKK 

11 ญาณพฒัน์ สิงหาสาร มหาวิทยาลยับูรพา Ground Services - BKK 

12 ฐิฒิกา วงศม์า มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Ground Services - BKK 

13 ณชัชา คงทศัน์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ Ground Services - BKK 

14 ณฏัฐนันท ์ ศรประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Ground Services - BKK 

15 ณฐัธิดา แจ่มนาม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Ground Services - BKK 

16 ธนัชชา ช้ินศิริ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Ground Services - BKK 

17 ธีรศกัด์ิ พุทธวงศ ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Ground Services - BKK 

18 นภสั วาณิชยเ์จริญ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Ground Services - BKK 

19 นฤมล  เมืองแพน มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Ground Services - BKK 

20 ปุณิกา รอดภยั มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Ground Services - BKK 

21 พธิดา บงแกว้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Ground Services - BKK 

22 พนิตสุดา วนัละค า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Ground Services - BKK 

23 พิมพบุ์ญ พิพฒัน์พชรกุล มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Ground Services - BKK 
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รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Ground Services – BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

24 พิมพอ์ปัสร หวานเสนาะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา Ground Services - BKK 

25 ภาคิน ลาภพนู มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Ground Services - BKK 

26 ศศินา จุรกัษ ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Ground Services - BKK 

27 ศิครินทร ์ ตุ่มศิริ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Ground Services - BKK 

28 สุรสัวดี พวงล าเจียก มหาวิทยาลยับูรพา Ground Services - BKK 

29 สุวรรณรศัมี มีเป่ียม มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Ground Services - BKK 

30 ณฐันันท ์ แอดเวิดด ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ Ground Services - BKK 

31 ณฐัภทัร วงศช่ื์นสุนทร มหาวิทยาลยักรุงเทพ Ground Services - BKK 

32 ศราวุธ ล่ิมสกุล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Ground Services - BKK 

33 นนทวฒัน์ ทองค า มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Ground Services - BKK 

34 ภคัพงษ์ มีแกว้ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Ground Services - BKK 

35 จญัจรี ช่ืนชูวิทย ์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Ground Services - BKK 

36 ชาญชยั แฟงทอง มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Ground Services - BKK 

37 เกศรินทร ์ ม่วงเขยีว มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Ground Services - BKK 

38 ศรายุท สะตะ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Ground Services - BKK 
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รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Passenger Services – BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Passenger Services – BKK เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี อาคาร A3 สนามบินสุวรรณภูม ิ

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณออย โทร 02-1343999 ต่อ 43843 

วนัท่ีท าบตัรฯ วนัเร่ิมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้
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รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Passenger Services – BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

39 สุภนิช จึงเฟ่ืองฟูศิลป์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Passenger Services - BKK 

40 อารียา บุญมาตา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Passenger Services - BKK 

41 อิศริยาภรณ ์ ศรีป่าน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา Passenger Services - BKK 

42 กนัตนาพร อุ่นเสนีย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Passenger Services - BKK 

43 ชนิษฐา ศรีสุวรรณ ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Passenger Services - BKK 

44 ชลธนัว ์ ประทีป ณ ถลาง มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Passenger Services - BKK 

45 ณฐัชุดาพร คมข า มหาวิทยาลยักรุงเทพ Passenger Services - BKK 

46 ณฐัรินทร ์ จนัทรจ์ินดา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Passenger Services - BKK 

47 ธนัญญา โรจนพานิช มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Passenger Services - BKK 

48 นครินทร ์ น ้านวล มหาวิทยาลยัรงัสิต Passenger Services - BKK 

49 นิรชา พุ่มศิริวรรณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Passenger Services - BKK 

50 บุญญารตัน์ อิเซเลอ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Passenger Services - BKK 

51 ปรียาภรณ ์ กาญจนี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Passenger Services - BKK 

52 พชร ปาระมดั มหาวิทยาลยัขอนแก่น Passenger Services - BKK 

53 พนิดา อึ้ งสุวานิช มหาวิทยาลยัขอนแก่น Passenger Services - BKK 

54 พรทิพย ์ แสงค า มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Passenger Services - BKK 

55 ภานุมาศ ขนัทอง มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Passenger Services - BKK 

56 ภาวรินทร ์ สิงหปั์น มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Passenger Services - BKK 

57 สนทิดา ทากิระ มหาวิทยาลยักรุงเทพ Passenger Services - BKK 

58 สุดารตัน์ ทองเหว่า มหาวิทยาลยักรุงเทพ Passenger Services - BKK 

59 สุรชยั สมบูรณ ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Passenger Services - BKK 
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รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Passenger Services – BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

60 หทยัภทัร วีระศิลปเลิศ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Passenger Services - BKK 

61 อรรถพล ทองค า มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Passenger Services - BKK 

62 อญัชลี ธนากรกิตติสุข มหาวิทยาลยักรุงเทพ Passenger Services - BKK 

63 นภสัวรรณ ประทุมหวล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ Passenger Services - BKK 

64 รกัสิณา สมทศัน์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ Passenger Services - BKK 

65 นางสาวอริสรา วิเศษศรี มหาวิทยาลยักรุงเทพ Passenger Services - BKK 

66 พีรยา เตชะบวรกุล มหาวิทยาลยักรุงเทพ Passenger Services - BKK 

67 ณฐัมน บุญประทุม สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Passenger Services - BKK 

68 นัฐกานต ์ เส็มไข สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Passenger Services - BKK 

69 ปาณิศา ศรีสกาน มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Passenger Services - BKK 

70 ชาลินี  ถ่ินหวัเตย มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Passenger Services - BKK 

71 ธาริดา จึงสินธุรินทร ์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Passenger Services - BKK 

72 สุชานรี  ปรนกระโทก มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Passenger Services - BKK 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Baggage Services – BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Baggage Services – BKK เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ชั้น 2 ประตู 2 สนามบินสุวรรณภูมิ 

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณสุรเชษฐ ์กวนิธญัสิริ โทร 021343961 

วนัท่ีท าบตัรฯ วนัเร่ิมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้

 

รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Baggage Services – BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

73 ณฐัดนัย ชิตเจริญ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Baggage Services - BKK 

74 ธนพร เกตุยัง่ยนืวงศ ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Baggage Services - BKK 

75 สรินยา ประชาบุตร มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Baggage Services - BKK 

76 สวรรยา สายทองยนต ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น Baggage Services - BKK 
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รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Bangkok Station (สนามบินสุวรรณภมิู) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Bangkok Sation เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี อาคาร A3 สนามบินสุวรรณภูม ิ

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณนภเรณุ เศรษฐีธร โทร 0624479544 

วนัท่ีท าบตัรฯ วนัเร่ิมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้

 

รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Bangkok Station (สนามบินสุวรรณภมิู) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

77 กลัยรตัน์ ผุดผาย มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Bangkok Station 

78 ธญัชนก สระพรหม มหาวิทยาลยัสวนดุสิต Bangkok Station 

79 ปฏญิญา เจียมรุ่งรกัษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Bangkok Station 

80 อรจริา อิ่มอาเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Bangkok Station 

81 นครินทร ์ พลแสง สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Bangkok Station 
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รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Cargo Operations (สนามบินสุวรรณภมิู) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Cargo Operations เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี อาคารคลงัสินคา้ Bangkok Airways สนามบินสุวรรณภมูิ 

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณณฐธวชั หลิกชยั โทร 0818169117 

วนัท่ีท าบตัรฯ วนัเร่ิมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้

 

รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Cargo Operations (สนามบินสุวรรณภมิู) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

82 ชินพฒัน์ ฉายสิริวรรณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา Cargo Operations 

83 ชินรตัน์ สุขเวช มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Cargo Operations 
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รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Chiangmai Station (สนามบินเชียงใหม่) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Chiangmai Station เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี ออฟฟิศ KK ชั้น 3 สนามบินเชียงใหม่ 

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณขวญัชนก  โทร 0926469041 

วนัท่ีท าบตัรฯ วนัเร่ิมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้
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รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Chiangmai Station (สนามบินเชียงใหม่) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

84 กณัฐภรณ ์ อินทรประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยักรุงเทพ Chiangmai Station 

85 ชลดา มิสรตัน์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Chiangmai Station 

86 ชญัญาภทัร บุญศรี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Chiangmai Station 

87 ธิปก รกัหวาน มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Chiangmai Station 

88 ภาคิไนย อุปหนอง มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Chiangmai Station 

89 วราลกัษณ ์ แคลว้กลาง มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Chiangmai Station 

90 ศศิธร สงัขศิ์ริ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Chiangmai Station 

91 พงศธร ชาญช่างทหาร สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Chiangmai Station 

92 วิภาวรรณ คงถาวร สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Chiangmai Station 

93 ปิยะมินทรา ดีสมพุด สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Chiangmai Station 

94 ศศิรินทร ์ งามวิจิตร สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Chiangmai Station 

95 พิชิตชยั  ดวงดี มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Chiangmai Station 
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รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Ground Services - USM (สนามบินสมุย) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Ground Services - USM เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี เคาน์เตอรเ์ช็คอิน สนามบินสมุย 

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณกฤษณะ วชัรเกษมสินธุ ์ โทร 077-428 500 ext 31405 

วนัท่ีท าบตัรฯ วนัเร่ิมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้

 

รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Ground Services - USM (สนามบินสมุย) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

96 มลนภา  ใจกวา้ง มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Ground Services - USM 

97 ไวยวุธ  ชาติพรหม มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Ground Services - USM 
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รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Krabi Station (สนามบินกระบ่ี) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Krabi station เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี เคาน์เตอรเ์ช็คอิน สนามบินกระบ่ี 

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณจุฑารตัน์ หงษ์ยศ  โทร 083-197-2626 

วนัท่ีท าบตัรฯ วนัเร่ิมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้

 

รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Krabi Station (สนามบินกระบ่ี) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

98 อรพรรณ  สมสามารถ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Krabi Station 

99  ณฐัฐา  แกว้ค า มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Krabi Station 

100 ณฐัธิดา  อุปถมัภ ์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Krabi Station 

101 พิมระภทัร  ดว้งชุมภู มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต Krabi Station 
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รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Phuket Station (สนามบินภเูก็ต) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Phuket  station เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี เคาน์เตอรเ์ช็คอิน สนามบินภูเก็ต 

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณอินทิรา  โทร 0875078558 

วนัท่ีท าบตัรฯ วนัเร่ิมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้

รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Phuket Station (สนามบินภเูก็ต) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

102 คูซยัหมะ๊ มะลี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Phuket Station 

103 ชลทิชา บุญประภาร มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง Phuket Station 

104 รามิล ประกอบสุข สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Phuket Station 

105 กญัชพร ชาวชน สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Phuket Station 

106 จริยา ค าสาลี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Phuket Station 

107 ธญัลกัษณ ์ พฤกษา สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Phuket Station 
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รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Trad Station (สนามบินตราด) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Trad station เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี เคาน์เตอรเ์ช็คอิน สนามบินตราด 

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณ Nitinun Somboonpon  โทร 0 92 223 5752-3 

วนัท่ีท าบตัรฯ วนัเร่ิมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้

 

รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Trad Station (สนามบินตราด) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

108 ปรียารตัน์ จนัทรสุ์รไพโรจน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา Trad Station 

109 พงศศ์กัด์ิดา นาคสลกั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา Trad Station 
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รายละเอียดและก าหนดการการท าบตัรการทา่อากาศยาน 

Utapao Station (สนามบินอู่ตะเภา) 

การท าบตัรการท่าอากาศยาน (ส าหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Utapao station เท่าน้ัน) 

ก าหนดการ   

เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 

สถานท่ี เคาน์เตอรเ์ช็คอิน สนามบินอู่ตะเภา 

ติดต่อเจา้หน้าท่ี คุณพรพรรณ บุญสมพงษ์  โทร 081-816-8762 

วนัท่ีท าบตัรฯ วนัเร่ิมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารท่ีตอ้งน าไปในวนัท าบตัรการท่าอากาศยาน 

1. ส าเนาหนังสือส่งตวั  

2. รูปถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถท าบตัรเพื่อเขา้พื้ นท่ีสนามบินได ้

 

รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2021 

Utapao Station (สนามบินอู่ตะเภา) 

ล าดบั ช่ือ  นามสกุล มหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

110 กญัญพชัร หอมจนัทร ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ Utapao Station 

111 สุทิวสั วงศภ์กัดี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Utapao Station 

 

__________________________________________________________________________ 


