ประกาศผลรายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์และรายละเอียดการปฐมนิเทศน์
นักศึกษาฝึ กงานโครงการ Super Intern รุ่นที 2 ประจําปี 2022
ก่อนการฝึ กงานนักศึกษาทีผ่านมีรายชือผ่านการสัมภาษณ์จะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี5
1. การปฐมนิ เทศน์
2. การขอหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย
3. ดําเนิ นการตรวจประวัติอาชญากร
4. ข้อมูลการรับวัคซีนและเอกสารรับรองปลอด Covid-19 สําหรับยืนทําบัตรการท่าอากาศยาน
4.1) กรณีรบั วัคซีนครบ2เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม
4.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
5. ดําเนิ นการตรวจหาเชืD อ Covid-19 ก่อนวันเริEมฝึ กงาน ไม่เกิน 7 วัน สําหรับยืนบริษทั ฯ โดยถ่ายรูปผลตรวจหาเชืD อ
Covid-19 พร้อมบัตรประชาชน เพืEอยืนยันผลตรวจว่าเป็ นของนักศึกษาเอง
1. การปฐมนิเทศน์
เนืE องด้วยสถานการณ์ Covid-MN ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีความจําเป็ นทีEจะต้องเปลีEยนแปลงรูปแบบการปฐมนิ เทศน์
นักศึกษาฝึ กงาน จากรูปแบบเดิมคือจัดการปฐมนิ เทศน์ ณ อาคารสํานักงานใหญ่ เปลีEยนแปลงเป็ น Self-learning โดยมี
รายละเอียดดังนีD
กําหนดการ นักศึกษาต้องดําเนิ นการทุกขันD ตอนให้แล้วเสร็จตัDงแต่วนั ทีE 28 มีนาคม UVW5 เวลา XY:XX น. - วันทีE
1 เมษายน UVW5 เวลา M[:XX น. เท่านัDน
M.) นักศึกษา แสกน QR Code เพืEอเข้า Line Group (โปรดเข้าให้ถูกต้องตามโครงการของตนเอง)

Super Intern

1

U.) เมืEอนักศึกษาเข้า Line Group เป็ นทีEเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารจากใน Line Group ดังนีD
U.M) Slide Orientation 2022.pdf
U.U) คู่มือนักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน)
U.e) PG Orientation 2022
e.) ศึกษาเอกสารในข้อ U ทัDงหมดโดยละเอียด
g.) กดรับทราบคู่มอื นักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zFgAfkcuJUSId_SNNW-pEQjLyb[NpedOsjrnGsloyNURTRQTUwgUzJXREkeSUtRTTJFVVEVVUJMVCgu
(หากเข้าลิD งค์ไม่ได้ ให้ copy URL ดังกล่าวไปใส่ใน Web browser)
V.) ทําแบบทดสอบ ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน
- แบบทดสอบมีทDงั หมด MX ข้อ คะแนนเต็ม MV คะแนน
- เกณฑ์ผ่าน คือ คะแนนต้องไม่ตาํ E กว่า MU คะแนน
- กรณี ได้คะแนนตําE กว่า MU คะแนน ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบจนกว่าจะผ่าน โดยระยะเวลาต้องอยูภ่ ายในวันและเวลาทีE
กําหนดเท่านัDน
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zFgAfkcuJUSId_S9N6-pEQjLyb7Np3dOsjrnGsloyNUREZENEsxNE82SVBIVlBITFVNSUsxUldVQi4u
(หากเข้าลิD งค์ไม่ได้ ให้ copy URL ดังกล่าวไปใส่ใน Web browser)
หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะต้องกดรับทราบข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน รวมถึงผ่านเกณฑ์แบบทดสอบภายในวันและ
เวลาทีEกาํ หนดเท่านัDน จึงจะถือว่าการปฐมนิ เทศน์เสร็จสมบูรณ์
2. กรณีทีEไม่ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบ ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบจนกว่าจะผ่าน โดยระยะเวลาต้องอยูภ่ ายในวันและเวลา
ทีEกาํ หนดเท่านัDน
3. กรณีนักศึกษาต้องการสละสิทธิ†การฝึ กงาน ขอให้แจ้งมายังอีเมล pgrecruitment@bangkokaiir.com ภายในวันทีE 28
มีนาคม 2565
4. เอกสารทีEให้นักศึกษาดาวน์โหลด สามารถดวน์โหลดและเข้าไปอ่านได้ตลอด
5. ฟอร์มรับทราบคู่มือนักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน) จะสามารถเข้าถึงได้ตDงั แต่วนั ทีE 28
มีนาคม UVW5 เวลา XY:XX น. - วันทีE 1 เมษายน UVW5 เวลา M[:XX น. เท่านัDน
6. แบบทดสอบ ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน จะสามารถเข้าถึงได้ตDงั แต่วนั ทีE 28 มีนาคม UVW5 เวลา
XY:XX น. - วันทีE 1 เมษายน UVW5 เวลา M[:XX น. เท่านัDน
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2. การขอหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษาดาวน์โหลดหนังสือตอบรับทีEมชี ืEอตนเอง จากหัวข้อ “ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับ Super Intern 2-2022”
และยืนE เรืEองต่อมหาวิทยาลัย เพือE ออกหนังสือส่งตัว
การนําส่งหนังสือส่งตัว แต่ละหน่ วยงานจะปฏิบตั ิไม่เหมือนกัน ให้ดูรายละเอียดในหน้าประกาศรายชืEอผูผ้ ่านการ
สัมภาษณ์ของหน่ วยงานนัDนๆ
หมายเหตุ
1.) ให้รีบดําเนิ นการทันที เนืE องจากมหาวิทยาลัยอาจใช้เวลานานในการออกหนังสือส่งตัว
2.) หนังสือส่งตัวไม่ใช่หนังสือขอความอนุ เคราะห์ และ ไม่ใช่หนังสือตอบรับ
3.) หากไม่มีหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะไม่สามารถทําบัตรการท่าอากาศยาน และจะไม่สามารถเข้าพืD นทีE
ฝึ กงานได้
3. ดําเนินการตรวจประวัติอาชญากร
สถานทีEตรวจประวัติ : กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถนนพระรามทีE 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลาทําการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
การเดินทาง : รถไฟฟ้ า BTS ลงสถานี สยาม เบอร์ติดต่อ : XU-UXV-MeMV
สิEงทีEตอ้ งเตรียมไปในวันตรวจประวัติอาชญากร
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สําเนาบัตรประชาชน (เซ็นสําเนาถูกต้องด้วยปากกานํ5าเงินเท่านั5น) U ชุด
3. ค่าใช้จา่ ย MXX บาทต่อคน
วิธีการตรวจ
ตรวจด้วยบัตรประชาชน (ไม่ตอ้ งตรวจด้วยลายนิD วมือ)
การนําส่งผลตรวจประวัติ
เมืEอนักศึกษาได้รบั ผลตรวจประวัติอาชญากรแล้ว ให้แสกนนําส่งผลตรวจประวัติอาชญากรทัDงสองหน้า โดยรวมเป็ นไฟล์
PDF ไฟล์เดียว มายังอีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com ภายในวันที 12 เมษายน 2565 ก่อน 16.00 น.
(หัวข้ออีเมล/subject ให้ระบุดงั นีD “ผลตรวจประวัติ-ชืEอโครงการฝึ กงาน-ชืEอ นามสกุล ” ตัวอย่าง
เช่น “ผลตรวจประวัติ สมใจ ดีดี-Super Intern”)
สําหรับนักศึกษาทีEอยูต่ ่างจังหวัด
ให้ติดต่อกองพิสูจน์หลักฐานหรือสถานี ตาํ รวจประจําอําเภอ/จังหวัด เพืEอทําเรืEองขอตรวจประวัติอาชญากร (อาจต้องตรวจ
ด้วยลายนิD วมือ)
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หมายเหตุ : 1. ควรดําเนิ นการให้เร็วทีEสุด เนืE องจากใช้เวลานานกว่าจะได้ผลตรวจประวัติ
2. หากนักศึกษาไม่สง่ ผลตรวจประวัติอาชญากรในวันทีEกาํ หนด จะถือว่า สละสิทธิC
3. หากพบประวัติอาชญากรทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ†ในการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบเป็ นรายกรณีต่อไป
4. ข้อมูลการรับวัคซีนและเอกสารรับรองปลอด Covid-19 สําหรับยืนในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน แบ่งออกเป็ น
2 กรณี คือ
4.1) กรณีรบั วัคซีนครบ 2 เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม และ Print ภาพดังกล่าวสําหรับ
ยืนE ในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
4.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จากมหาวิทยาลัย สําหรับยืนE ในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
วิธีการดําเนิ นการ มี 2 ตัวเลือก คือ
- ตัวเลือกทีE 1 ขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จากมหาวิทยาลัย ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง ซึEงนักศึกษาจะต้องติดต่อ
มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง หากมหาวิทยาลัยไม่ออกเอกสารให้ นักศึกษาจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามตัวเลือกทีE 2
- ตัวเลือกทีE 2 ตรวจหาเชืD อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนวันทําบัตรการท่าอากาศยาน ไม่เกิน 7 วัน (โดยไม่
จําเป็ นต้องให้มหาวิทยาลัยยืนยัน)
หมายเหตุ : 1. เอกสารรับรองปลอด Covid-19 ไม่ใช่หนังสือส่งตัว
2. กรณีรบั วัคซีนครบ 2 เข็มเรียบร้อยแล้ว ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม ไม่ตอ้ ง
ขอเอกสารรับรองการปลอดโควิดจากมหาวิทยาลัย
3. กรณีรบั วัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หากไม่มีเอกสารรับรองปลอด Covid-19 หรือผลตรวจ Covid-19 จะไม่
สามารถทําบัตรการท่าอากาศยานและไม่สามารถเข้าพืD นทีEปฏิบตั ิงานได้
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ตัวอย่าง เอกสารรับรองปลอด Covid-19 จากมหาวิทยาลัย

5

5.ดําเนินการตรวจหาเชื5 อ Covid-19 สําหรับยืนบริษทั ฯ
ระยะเวลาการตรวจหาเชืD อ Covid-19
ก่อนวันเริEมฝึ กงาน ไม่เกิน 7 วัน (เช่น เริEมงาน 10 มกราคม 2564 ต้องตรวจระหว่างวันทีE 3-9 มกราคม 2564)
วิธีการตรวจ
ตรวจหาเชืD อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK
การนําส่งผลตรวจ
- กรณีตรวจจากสถานพยาบาล หรือ Lab ให้แสกนนําส่งผลเป็ นไฟล์ PDF มายังอีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com
- กรณีตรวจด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK ให้วางชุดตรวจ พร้อมบัตรประชาชน ถ่ายภาพและนําส่ง มายังอีเมล์
pgrecruitment@bangkokair.com
(หัวข้ออีเมล/subject ให้ระบุดงั นีD “ผลตรวจCovid-19-ชืEอโครงการฝึ กงาน-ชืEอ นามสกุล ” ตัวอย่าง
เช่น “ผลตรวจCovid-19-Super Intern-สมชาย ใจดี”)
หมายเหตุ : 1. หากพบว่ามีการให้ขอ้ มูลทีEเป็ นเท็จ บริษัทฯ จําตัดสิทธิ†การฝึ กงานในทุกกรณี
2. หากนักศึกษาไม่สง่ ผลตรวจ Covid-19 ในวันทีEกาํ หนด จะถือว่า สละสิทธิC
3. หากพบผลตรวจ Covid-19 เป็ นบวก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ†ในการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบเป็ นราย
กรณีต่อไป
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รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Ground Services – BKK (สนามบินสุวรรณภูมิ)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Ground Services – BKK เท่านัDน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานทีE อาคาร Ae สนามบินสุวรรณภูมิ
ติดต่อเจ้าหน้าทีE คุณออย โทร XU-MegeNNN ต่อ geY43 หรือ 095-2462111
วันทีE ดูจากตารางด้านล่าง
วันเริมงาน

กําหนดการทําบัตรการท่าฯ

2 พฤษภาคม 2565
16 พฤษภาคม 2565

29 เมษายน 2565
13 พฤษภาคม 2565

6 มิถุนายน 2565

3 มิถุนายน 2565

เอกสารทีEตอ้ งนําส่ง ก่อน วันทําบัตรการท่าอากาศยาน
นําส่งไฟล์รปู ถ่ายรูปถ่ายพืD นหลังขาวของตนเอง โดยเซฟชืEอไฟล์ สกุล jpg เป็ น ชืEอ-นามสกุล เช่น Somchai Jaidee.jpg
ส่งอีเมลไปทีE sarunluk@bangkokair.com ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันทําบัตรการท่าฯ มีขอ้ สงสัยติดต่อ 095-2462111
เอกสารทีEตอ้ งนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
1. สําเนาหนังสือส่งตัว
U. รูปถ่ายพืD นหลังขาว M นิD ว M รูป
e. สําเนาบัตรประชาชน
g. สําเนาทะเบียนบ้าน
V. สําเนาผลตรวจประวัติอาชญากรรมทุกหน้า
6. เอกสารข้อมูลการรับวัคซีนหรือเอกสารรับรองปลอด Covid- 19
6.1) กรณีรบั วัคซีนครบ2เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม
6.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19
จากมหาวิทยาลัย
7. เตรียม USB Flash Drive คนละ 1 อัน และเซฟรูปถ่ายพืD นหลังขาวของตนเองลงใน USB ดังกล่าวด้วย
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพืEอเข้าพืD นทีEสนามบินได้
7

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 2 ประจําปี 2022
Ground Services – BKK (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

คํานําหน้า
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชือ
ไอรดา
กรรณิการ์
ชนัญชิดา
ชนากานต์
ชนิ ศรา
ญานิ ศา
ณภัทร
ณิชภัทร
นวลปราง
ปกรณ์
ปณิชา
ปทิตตา
พิชญ์ศรุต
พิมพ์กลั ยา
ภูมินทร์
รัชชานนท์
รัชนาท
วงศธร
วรรณษมน
วศินี
ศดานันท์
ศุภิสรา
สมชาย
อธิชนันต์
อธิษฐ์
อาทิตตา
อาภัสรา
อุรสั ยา

นามสกุล
ไซประเสริฐ
สุริยะ
พรพิจิตรทรัพย์
บัวฮองแสง
ภูนอก
อาสสุวรรณ์
กวีวรากร
กรรมสิทธิ†
นิ ลเขียว
ดาราย
โพธิ†มงคล
วงศ์หมอ
ศรีวิภาสถิตย์
พิมพ์ทอง
รอดระกํา
จันE ศิริ
ประกอบการ
วงศ์ไพบูลย์สุข
คุม้ กมล
รักษ์เลิศวงศ์
กิจนพศรี
ชนะนันทศักดิ†
พรมศรี
ภารนันต์
บุญนิ ธิพนั ธ์
บาร์สตร้า
บุตรวิชา
ม่วงพุ่ม

8

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Passenger Services – BKK (สนามบินสุวรรณภูมิ)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Passenger Services – BKK เท่านัDน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานทีE อาคาร Ae สนามบินสุวรรณภูมิ
ติดต่อเจ้าหน้าทีE คุณออย โทร XU-MegeNNN ต่อ geY43 หรือ 095-2462111
วันทีE ดูจากตารางด้านล่าง
วันเริมงาน

กําหนดการทําบัตรการท่าฯ

2 พฤษภาคม 2565
16 พฤษภาคม 2565

29 เมษายน 2565
13 พฤษภาคม 2565

6 มิถุนายน 2565

3 มิถุนายน 2565

เอกสารทีEตอ้ งนําส่ง ก่อน วันทําบัตรการท่าอากาศยาน
นําส่งไฟล์รปู ถ่ายรูปถ่ายพืD นหลังขาวของตนเอง โดยเซฟชืEอไฟล์ สกุล jpg เป็ น ชืEอ-นามสกุล เช่น Somchai Jaidee.jpg
ส่งอีเมลไปทีE sarunluk@bangkokair.com ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันทําบัตรการท่าฯ มีขอ้ สงสัยติดต่อ 095-2462111
เอกสารทีEตอ้ งนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
M. สําเนาหนังสือส่งตัว
U. รูปถ่ายพืD นหลังขาว M นิD ว M รูป
e. สําเนาบัตรประชาชน
g. สําเนาทะเบียนบ้าน
V. สําเนาผลตรวจประวัติอาชญากรรมทุกหน้า
6. เอกสารข้อมูลการรับวัคซีนหรือเอกสารรับรองปลอด Covid- 19
6.1) กรณีรบั วัคซีนครบ2เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม
6.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
7. เตรียม USB Flash Drive คนละ 1 อัน และเซฟรูปถ่ายพืD นหลังขาวของตนเองลงใน USB ดังกล่าวด้วย
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพืEอเข้าพืD นทีEสนามบินได้
9

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 2 ประจําปี 2022
Passenger Services – BKK (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คํานําหน้า
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชือ
แพรพลอย
ชญานิ ษฐ์
ชนิ สรา
ญาดา
ณัฐยาณ์
ธีรภัทร
นรินณจิรา
นลิน
นิ ชดา
นิ ชานันท์
ปารเมศ
พลอยไพลิน
พิมลนาฎ
มัชมน
ลลิดา
วรนุ ช
วิทวัส
ศริตา
อัญธิญาน์
อัณณ์ชญา

นามสกุล
นาเมืองรักษ์
ต้นแทน
บุญเกิด
แก้วกําเนิ ด
แตงอ่อน
นิ ธิสกุลกาญจน์
เอืD อเฟืD อสุข
แจ่มแสง
คํDาจุนวงศ์สกุล
ฤทธิ†จนั ทร์
เพราะสุนทร
หาญศึก
เชียงไฝ
เตชะไตรศร
จูงสัมพันกุล
สุขาจารย์
บุญเลีD ยง
โคตมุงคุณ
ฐิติธนิ นรัตน์
พุทธคุณ
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มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Bangkok Station (สนามบินสุวรรณภูมิ)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Bangkok Sation เท่านัDน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานทีE อาคาร A3 สนามบินสุวรรณภูมิ
ติดต่อเจ้าหน้าทีE คุณมนต์ชยั คล้อยแสงอาทิตย์ โทร 02 134 3999 ต่อ 43901
วันทีEทาํ บัตรฯ วันเริEมฝึ กงานวันแรก
เอกสารทีEตอ้ งนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
M. สําเนาหนังสือส่งตัว
U. รูปถ่ายพืD นหลังขาว M นิD ว M รูป
e. สําเนาบัตรประชาชน
g. สําเนาทะเบียนบ้าน
V. สําเนาผลตรวจประวัติอาชญากรรมทุกหน้า
6. เอกสารข้อมูลการรับวัคซีนหรือเอกสารรับรองปลอด Covid- 19
6.1) กรณีรบั วัคซีนครบ2เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม
6.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
7. เตรียม USB Flash Drive คนละ 1 อันและเซฟรูปถ่ายพืD นหลังขาวของตนเองลงใน USB ดังกล่าวด้วย
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพืEอเข้าพืD นทีEสนามบินได้

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 2 ประจําปี 2022
Bangkok Station (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลําดับ
1
2
3
4

คํานําหน้า
นาย
นาย
นาย
นางสาว

ชือ
เศฒาวุษ
ณัฏฐวัฒน์
พงศกร
วริศรา

นามสกุล
พึEงสมบุญภณ
คําแสน
สาทร
แพงน้อย
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มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Cargo Operations (สนามบินสุวรรณภูมิ)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Cargo Operations เท่านัDน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานทีE อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ
ติดต่อเจ้าหน้าทีE คุณณัฐดนัย นิ ลจํารัส โทร 02 134 3999 ต่อ 43711, 43712
วันทีEทาํ บัตรฯ วันเริEมฝึ กงานวันแรก
เอกสารทีEตอ้ งนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
M. สําเนาหนังสือส่งตัว
U. รูปถ่ายพืD นหลังขาว M นิD ว M รูป
e. สําเนาบัตรประชาชน
g. สําเนาทะเบียนบ้าน
V. สําเนาผลตรวจประวัติอาชญากรรมทุกหน้า
6. เอกสารข้อมูลการรับวัคซีนหรือเอกสารรับรองปลอด Covid- 19
6.1) กรณีรบั วัคซีนครบ2เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม
6.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
7. เตรียม USB Flash Drive คนละ 1 อันและเซฟรูปถ่ายพืD นหลังขาวของตนเองลงใน USB ดังกล่าวด้วย
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพืEอเข้าพืD นทีEสนามบินได้

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 2 ประจําปี 2022
Cargo Operations (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลําดับ
1
2
3
4
5

คํานําหน้า
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย

ชือ
ทยิดา
นรินทร์สิริ
มณฆิตา
รัตนพล
สรสิช

นามสกุล
สาระศาลิน
เกียรตินิยมศักดิ†
อันทบาล
รัตนเชิดชูวงศ์
หรังE รอด
12

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Chiangmai Station (สนามบินเชียงใหม่)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Chiangmai Station เท่านัDน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานทีE ออฟฟิ ศ KK ชัDน e สนามบินเชียงใหม่
ติดต่อเจ้าหน้าทีE คุณขวัญชนก โทร 053 281 519 ต่อ 7617
วันทีEทาํ บัตรฯ วันเริEมฝึ กงานวันแรก
เอกสารทีEตอ้ งนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
M. สําเนาหนังสือส่งตัว
U. รูปถ่ายพืD นหลังขาว M นิD ว M รูป
e. สําเนาบัตรประชาชน
g. สําเนาทะเบียนบ้าน
V. สําเนาผลตรวจประวัติอาชญากรรมทุกหน้า
6. เอกสารข้อมูลการรับวัคซีนหรือเอกสารรับรองปลอด Covid- 19
6.1) กรณีรบั วัคซีนครบ2เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม
6.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพืEอเข้าพืD นทีEสนามบินได้

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 2 ประจําปี 2022
Chiangmai Station (สนามบินเชียงใหม่)
ลําดับ
1
2

คํานําหน้า
Mr.
นางสาว

ชือ
Jingjie
ชญาดา

นามสกุล
Wang
ศิริเผ่าพันธุ ์
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มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Lampang Station (สนามบินลําปาง)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Lampang station เท่านัDน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานทีE สนามบินลําปาง
ติดต่อเจ้าหน้าทีE คุณรณชัย 086-627-2323
วันทีEทาํ บัตรฯ วันเริEมฝึ กงานวันแรก
เอกสารทีEตอ้ งนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
M. สําเนาหนังสือส่งตัว
U. รูปถ่ายพืD นหลังขาว M นิD ว M รูป
e. สําเนาบัตรประชาชน
g. สําเนาทะเบียนบ้าน
V. สําเนาผลตรวจประวัติอาชญากรรมทุกหน้า
6. เอกสารข้อมูลการรับวัคซีนหรือเอกสารรับรองปลอด Covid- 19
6.1) กรณีรบั วัคซีนครบ2เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม
6.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพืEอเข้าพืD นทีEสนามบินได้

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 2 ประจําปี 2022
Lampang Station (สนามบินลําปาง)
ลําดับ
1

คํานําหน้า
นางสาว

ชือ
อัศวินี

นามสกุล
ตรีเนตร
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มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Phuket Station (สนามบินภูเก็ต)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Phuket station เท่านัDน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานทีE เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินภูเก็ต
ติดต่อเจ้าหน้าทีE คุณอินทิรา โทร 076 351 225 ต่อ 3303
วันทีEทาํ บัตรฯ วันเริEมฝึ กงานวันแรก
เอกสารทีEตอ้ งนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
M. สําเนาหนังสือส่งตัว
U. รูปถ่ายพืD นหลังขาว M นิD ว M รูป
e. สําเนาบัตรประชาชน
g. สําเนาทะเบียนบ้าน
V. สําเนาผลตรวจประวัติอาชญากรรมทุกหน้า
6. เอกสารข้อมูลการรับวัคซีนหรือเอกสารรับรองปลอด Covid- 19
6.1) กรณีรบั วัคซีนครบ2เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม
6.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพืEอเข้าพืD นทีEสนามบินได้

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 2 ประจําปี 2022
Phuket Station (สนามบินภูเก็ต)
ลําดับ คํานําหน้า
1 นางสาว

ชือ
นุ รูลอิซซา

นามสกุล
สะแลมัน
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มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Ground Services – USM, Passenger Services - USM (สนามบินสมุย)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน
(สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Ground Services – USM, Passenger Services - USM เท่านัDน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานทีE สนามบินสมุย
ติดต่อเจ้าหน้าทีE Ground Services/ Passenger Services ณ ห้อง Traning Ground สนามบินสมุย
วันทีEทาํ บัตรฯ วันเริEมฝึ กงานวันแรก
เอกสารทีEตอ้ งนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
M. สําเนาหนังสือส่งตัว
U. รูปถ่ายพืD นหลังขาว M นิD ว M รูป
e. สําเนาบัตรประชาชน
g. สําเนาทะเบียนบ้าน
V. สําเนาผลตรวจประวัติอาชญากรรมทุกหน้า
6. เอกสารข้อมูลการรับวัคซีนหรือเอกสารรับรองปลอด Covid- 19
6.1) กรณีรบั วัคซีนครบ2เข็ม ให้ Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม
6.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพืEอเข้าพืD นทีEสนามบินได้

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 2 ประจําปี 2022
Ground Services – USM, Passenger Services - USM (สนามบินสมุย)
ลําดับ
1

คํานําหน้า
นางสาว

ชือ
ธัญวรัตน์

นามสกุล
บุญภักดี

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

__________________________________________________________________________
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