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ประกาศผลรายชือผูผ่้านการสมัภาษณแ์ละรายละเอียดการปฐมนิเทศน ์
นักศึกษาฝึกงานโครงการ Super Intern รุ่นท ี3 ประจาํปี 2022 

ก่อนการฝึกงานนกัศึกษาทีผ่านมีรายชือผ่านการสมัภาษณจ์ะตอ้งดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี 
1. การปฐมนิเทศน์  
2. การขอหนังสือส่งตวัจากมหาวิทยาลยั  
3. ดาํเนินการตรวจประวติัอาชญากร 
4. ขอ้มลูการรบัวคัซีนและเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 สาํหรบัยนืทาํบตัรการทา่อากาศยาน 
 4.1) กรณีรบัวคัซีนครบ2เขม็ ให ้Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม  
 4.2) กรณียงัรบัวคัซีนไม่ครบ 2 เขม็ หรือยงัไม่เคยรบัวคัซีน ใหด้าํเนินการขอเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลยั  
5. ดาํเนินการตรวจหาเชือ Covid-19 ก่อนวนัเริมฝึกงาน ไม่เกิน 7 วนั สาํหรบัยนืบริษทัฯ  โดยถ่ายรปูผลตรวจหาเชือ 
Covid-19  พรอ้มบตัรประชาชน เพือยืนยนัผลตรวจว่าเป็นของนักศึกษาเอง 
1. การปฐมนิเทศน ์
    เนืองดว้ยสถานการณ ์ Covid-  ในปัจจุบนั  บริษัทฯ มีความจาํเป็นทีจะตอ้งเปลียนแปลงรูปแบบการปฐมนิเทศน์
นักศึกษาฝึกงาน จากรูปแบบเดิมคือจดัการปฐมนิเทศน์ ณ อาคารสาํนักงานใหญ่ เปลียนแปลงเป็น Self-learning โดยมี
รายละเอียดดงันี         

กาํหนดการ นักศึกษาตอ้งดาํเนินการทุกขนัตอนใหแ้ลว้เสร็จตงัแต่วนัที 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00 น. - 
วนัที 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:00 น. เท่านัน 
.) นักศึกษา แสกน QR Code เพือเขา้ Line Group (โปรดเขา้ใหถู้กตอ้งตามโครงการของตนเอง) 
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.) เมือนักศึกษาเขา้ Line Group เป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ ใหด้าวน์โหลดเอกสารจากใน Line Group ดงันี 
    . ) Slide Orientation 3-2022.pdf 
    . ) คู่มือนักศึกษาฝึกงาน (ขอ้ควรทราบและพึงปฏบิติัในการทาํงาน) 
    . ) PG Orientation 2022 
.) ศึกษาเอกสารในขอ้  ทงัหมดโดยละเอียด  
.) กดรบัทราบคู่มือนักศึกษาฝึกงาน (ขอ้ควรทราบและพึงปฏบิติัในการทาํงาน)  

https://forms.gle/4uRuNcotFnFmoHRq6 

(หากเขา้ลิงคไ์ม่ได ้ให ้copy URL ดงักล่าวไปใส่ใน Web browser) 
.) ทาํแบบทดสอบ ขอ้ควรทราบและพึงปฏิบติัในการทาํงาน 

- แบบทดสอบมีทงัหมด  ขอ้ คะแนนเต็ม  คะแนน 
- เกณฑผ่์าน คือ คะแนนตอ้งไมต่าํกว่า  คะแนน 
- กรณี ไดค้ะแนนตาํกว่า  คะแนน ใหนั้กศึกษาทาํแบบทดสอบจนกว่าจะผ่าน โดยระยะเวลาตอ้งอยูภ่ายในวนัและเวลาที
กาํหนดเท่านัน 
https://forms.gle/MiHAVPhD9jo8qnTn6 

(หากเขา้ลิงคไ์ม่ได ้ให ้copy URL ดงักล่าวไปใส่ใน Web browser) 
หมายเหต ุ 
    1. นักศึกษาจะตอ้งกดรบัทราบขอ้ควรทราบและพึงปฏบิติัในการทาํงาน รวมถึงผ่านเกณฑแ์บบทดสอบภายในวนัและ
เวลาทีกาํหนดเท่านัน จึงจะถือวา่การปฐมนิเทศน์เสร็จสมบรูณ ์
    2. กรณีทีไม่ผ่านเกณฑแ์บบทดสอบ ใหนั้กศึกษาทาํแบบทดสอบจนกวา่จะผ่าน โดยระยะเวลาตอ้งอยูภ่ายในวนัและเวลา
ทีกาํหนดเท่านัน 
    3. กรณีนักศึกษาตอ้งการสละสิทธิการฝึกงาน ขอใหแ้จง้มายงัอีเมล pgrecruitment@bangkokaiir.com ภายในวนัที      
1 กรกฎาคม 2565 
    4. เอกสารทีใหนั้กศึกษาดาวน์โหลด สามารถดวน์โหลดและเขา้ไปอ่านไดต้ลอด 
    5. ฟอรม์รบัทราบคู่มือนักศึกษาฝึกงาน (ขอ้ควรทราบและพึงปฏิบติัในการทาํงาน) จะสามารถเขา้ถึงไดต้ังแต่วนัที      
25 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00 น. - วนัที 1 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. เท่านัน 
    6. แบบทดสอบ ขอ้ควรทราบและพึงปฏบิติัในการทาํงาน จะสามารถเขา้ถึงไดต้งัแต่วนัที 25 มิถุนายน 2565 เวลา 
08:00 น. - วนัที 1 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น.เท่านัน 
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2. การขอหนงัสือส่งตวัจากมหาวิทยาลยั  
    ใหนั้กศึกษาดาวน์โหลดหนังสือตอบรบัทีมชีือตนเองในหวัขอ้  “ดาวน์โหลดหนังสือตอบรบั Super Intern 3-2022” 
และยืนเรืองต่อมหาวิทยาลยั เพอืออกหนังสือส่งตวั  
    การนําส่งหนังสือส่งตวั แต่ละหน่วยงานจะปฏิบติัไม่เหมือนกนั ใหดู้รายละเอียดในหน้าประกาศรายชือผูผ่้านการ
สมัภาษณข์องหน่วยงานนันๆ 
 

หมายเหตุ   
1.) ใหรี้บดาํเนินการทนัที เนืองจากมหาวิทยาลยัอาจใชเ้วลานานในการออกหนังสือส่งตวั  
2.) หนังสือส่งตวัไม่ใช่หนังสือขอความอนุเคราะห ์และ ไม่ใช่หนังสือตอบรบั 
3.) หากไม่มีหนังสือส่งตวัจากมหาวิทยาลยั นักศึกษาจะไม่สามารถทาํบตัรการท่าอากาศยาน และจะไมส่ามารถเขา้พืนที
ฝึกงานได ้

3. ดาํเนินการตรวจประวตัิอาชญากร  
   สถานทีตรวจประวติั : กองทะเบียนประวติัอาชญากร อาคาร 7 สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที 1 แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   
เวลาทาํการ : วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดราชการ) เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม  เบอรติ์ดต่อ : - -  
สิงทีตอ้งเตรียมไปในวนัตรวจประวติัอาชญากร 
  1. บตัรประชาชนตวัจริง 
  2. สาํเนาบตัรประชาชน (เซ็นสาํเนาถูกตอ้งดว้ยปากกานาํเงินเทา่นนั)  ชุด 
  3. ค่าใชจ้า่ย  บาทต่อคน 
วิธีการตรวจ 
ตรวจดว้ยบตัรประชาชน (ไม่ตอ้งตรวจดว้ยลายนิวมอื) 
การนําส่งผลตรวจประวติั 
เมือนักศึกษาไดร้บัผลตรวจประวติัอาชญากรแลว้ ใหแ้สกนนําส่งผลตรวจประวติัอาชญากรทงัสองหน้า โดยรวมเป็นไฟล ์
PDF ไฟลเ์ดียว มายงัอีเมล ์pgrecruitment@bangkokair.com  ภายในวนัที  15 กรกฎาคม  2565 ก่อน 17.00 น. 
(หวัขอ้อีเมล/subject ใหร้ะบุดงันี  “ผลตรวจประวติั-ชือโครงการฝึกงาน-ชือ นามสกุล ” ตวัอยา่ง 
เช่น “ผลตรวจประวติั สมใจ ดีดี-Super Intern”) 
สาํหรบันักศึกษาทีอยูต่่างจงัหวดั  
ใหติ้ดต่อกองพิสูจน์หลกัฐานหรือสถานีตาํรวจประจาํอาํเภอ/จงัหวดั เพือทาํเรืองขอตรวจประวติัอาชญากร (อาจตอ้งตรวจ
ดว้ยลายนิวมอื) 
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หมายเหตุ : 1. ควรดาํเนินการใหเ้ร็วทีสุด เนืองจากใชเ้วลานานกว่าจะไดผ้ลตรวจประวติั 
                2. หากนักศึกษาไมส่ง่ผลตรวจประวติัอาชญากรในวนัทีกาํหนด จะถือวา่ สละสิทธิ 
                3. หากพบประวติัอาชญากรทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและแจง้ผลใหท้ราบเป็นรายกรณีต่อไป    

 
4. ขอ้มูลการรบัวคัซีนและเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 สาํหรบัยนืในวนัทาํบตัรการทา่อากาศยาน แบ่งออกเป็น 
2 กรณี คือ 
 4.1) กรณีรบัวคัซีนครบ 2 เขม็ ให ้Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม และ Print ภาพดงักล่าวสาํหรบั
ยนืในวนัทาํบตัรการท่าอากาศยาน 
 4.2) กรณียงัรบัวคัซีนไม่ครบ 2 เขม็ หรือยงัไม่เคยรบัวคัซีน ใหด้าํเนินการขอเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลยั 

รายละเอียดการขอเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 จากมหาวทิยาลยั สาํหรบัยนืในวนัทาํบตัรการท่าอากาศยาน 
วิธีการดาํเนินการ มี 2 ตวัเลือก คือ 
- ตวัเลือกที 1 ขอเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 จากมหาวิทยาลยั ตวัอย่างตามภาพดา้นล่าง ซึงนักศึกษาจะตอ้งติดต่อ
มหาวิทยาลยัดว้ยตนเอง หากมหาวิทยาลยัไม่ออกเอกสารให ้นักศึกษาจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามตวัเลือกที 2 
- ตวัเลือกที 2 ตรวจหาเชือ Covid-19 ดว้ยวิธี RT-PCR ก่อนวนัทาํบตัรการท่าอากาศยาน ไม่เกิน 7 วนั (โดยไม่
จาํเป็นตอ้งใหม้หาวิทยาลยัยืนยนั)  
หมายเหตุ : 1. เอกสารรบัรองปลอด Covid-19 ไม่ใช่หนังสือส่งตวั 
                2. กรณีรบัวคัซีนครบ 2 เขม็เรียบรอ้ยแลว้ ให ้Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม ไม่ตอ้ง
ขอเอกสารรบัรองการปลอดโควดิจากมหาวิทยาลยั 
                3. กรณีรบัวคัซีนไม่ครบ 2 เขม็ หากไม่มีเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 หรือผลตรวจ Covid-19 จะไม่
สามารถทาํบตัรการท่าอากาศยานและไม่สามารถเขา้พืนทีปฏิบติังานได ้
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ตวัอยา่ง เอกสารรบัรองปลอด Covid-19 จากมหาวิทยาลยั 
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5.ดาํเนินการตรวจหาเชือ Covid-19 สาํหรบัยนืบริษทัฯ 
ระยะเวลาการตรวจหาเชือ Covid-19 
ก่อนวนัเริมฝึกงาน ไม่เกิน 7 วนั (เช่น เริมฝึกงาน  สิงหาคม  ตอ้งตรวจระหว่างวนัที -  กรกฎาคม ) 
วิธีการตรวจ 
ตรวจหาเชือ Covid-19 ดว้ยวิธี RT-PCR หรือ ATK 
การนําส่งผลตรวจ 
- กรณีตรวจจากสถานพยาบาล หรือ Lab ใหแ้สกนนําส่งผลเป็นไฟล ์PDF มายงัอีเมล ์pgrecruitment@bangkokair.com   
- กรณีตรวจดว้ยตนเองโดยใชชุ้ดตรวจ ATK ใหว้างชุดตรวจ พรอ้มบตัรประชาชน ถ่ายภาพและนําส่ง มายงัอีเมล ์
pgrecruitment@bangkokair.com   
(หวัขอ้อีเมล/subject ใหร้ะบุดงันี  “ผลตรวจCovid-19-ชือโครงการฝึกงาน-ชือ นามสกุล ” ตวัอยา่ง 
เช่น “ผลตรวจCovid-19-Super Intern-สมชาย ใจดี”) 

หมายเหตุ : 1. หากพบว่ามีการใหข้อ้มลูทีเป็นเท็จ บริษัทฯ จาํตดัสิทธิการฝึกงานในทุกกรณี 
                2. หากนักศึกษาไมส่ง่ผลตรวจ Covid-19 ในวนัทีกาํหนด จะถือว่า สละสิทธิ 
                3. หากพบผลตรวจ Covid-19 เป็นบวก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและแจง้ผลใหท้ราบเป็นราย
กรณีต่อไป               
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รายละเอียดและกาํหนดการการทาํบตัรการทา่อากาศยาน 
Ground Services – BKK และ Passenger Services-BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

การทาํบตัรการท่าอากาศยาน (สาํหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Ground Services – BKK  และ Passenger 

Services-BKK เท่านัน) 

กาํหนดการ   
เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 
สถานที อาคาร A  สนามบินสุวรรณภูมิ 
ติดต่อเจา้หน้าที คุณออย โทร -  ต่อ 43, 096-4956096 
วนัที ดูจากตารางดา้นล่าง 

วนัเริมงาน กาํหนดการทาํบตัรการทา่ฯ 
1 สิงหาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565 
15 สิงหาคม 2565 11 สิงหาคม 2565 

1 พฤศจิกายน 2565 28 มกราคม 2565 
 

เอกสารทีตอ้งนําไปในวนัทาํบตัรการท่าอากาศยาน 

. สาํเนาหนังสือส่งตวั  

. รูปถ่ายพืนหลงัขาว  นิว  รูป 

. สาํเนาบตัรประชาชน 

. สาํเนาทะเบียนบา้น 

. สาํเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 
6. เอกสารขอ้มูลการรบัวคัซีนหรือเอกสารรบัรองปลอด Covid- 19 
 6.1) กรณีรบัวคัซีนครบ2เขม็ ให ้Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม  
 6.2) กรณียงัรบัวคัซีนไม่ครบ 2 เขม็ หรือยงัไม่เคยรบัวคัซีน ใหด้าํเนินการขอเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลยั  
7. เตรียม USB Flash Drive คนละ 1 อนั 
 
หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถทาํบตัรเพือเขา้พนืทีสนามบินได ้
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รายชือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นท ี3 ประจาํปี 2022 
Ground Services – BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

No คาํนาํหนา้ ชือ นามสกุล มหาวิทยาลยั 

1 นางสาว เพียงพิศา อยูย่งค ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2 นาย เนติธร เมืองฮามพนัธ ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
3 นาย ธญัวุฒิ สมยนัพล มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
4 นาย ธนัยบูรณ ์ วงัเจริญไพศาล มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
5 นาย ทรรศนะ เฉลิมศรี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
6 นางสาว รญัชิดา มิตรวฒันา มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
7 นางสาว นิภาดา เกิดวงษ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
8 นางสาว ภาวิดา จิระรตันวงศ ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
9 นาย ตนุภทัร สุขเกษมศุภกร มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

10 นางสาว นินนาท สวสัดิพิศาล มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
11 นางสาว อริสรา ประเสริฐสุข มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
12 นาย พนัธุพ์ิเชฐ สวสัดิวตัน์ มหาวิทยาลยัริทสึเมคงั เอเชีย แปซิฟิก 
13 นาย ชชัพงศ ์ กลดัแกว้ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
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รายชือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นท ี3 ประจาํปี 2022 
Passenger Services-BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 

No คาํนาํหนา้ ชือ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั 
1 นางสาว ศริศาร ์ ศรีสุขประเสริฐ มหาวิทยาลยัมหิดล 
2 นางสาว นิสาลกัษณ ์ อุดมศรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
3 นางสาว โสรยา คงเจริญ มหาวิทยาลยัรงัสิต 
4 นาย นครินทร ์ เขอืนเพ็ชร ์ มหาวิทยาลยัรงัสิต 
5 นางสาว กญัญา ขาวคง มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
6 นาย เนติธร เกษมโสฬส มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
7 นางสาว สตัตบงกช รตันดิลก ณ ภูเก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
8 นาย สิทธินนท ์ แซ่เบ๊ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
9 นาย นันทเ์ตชินท ์ อนันตปิ์ติปภสั มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

10 นางสาว ตรีเนตร เฮงวิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
11 นาย วสนัต ์ บวัจนัทึก มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
12 นางสาว พิชญสิ์นี งามสิมะ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
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รายละเอียดและกาํหนดการการทาํบตัรการทา่อากาศยาน 
Bangkok Station (สนามบินสุวรรณภมิู) 

การทาํบตัรการท่าอากาศยาน (สาํหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Bangkok Sation เท่านัน) 

กาํหนดการ   
เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 
สถานที อาคาร A3 สนามบินสุวรรณภูมิ 
ติดต่อเจา้หน้าที คุณมนตช์ยั คลอ้ยแสงอาทิตย ์โทร 02 134 3999 ต่อ 43901, 086-7218135 
วนัทีทาํบตัรฯ  

วนัเริมงาน กาํหนดการทาํบตัรการทา่ฯ 
1 สิงหาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565 

1 พฤศจิกายน 2565 28 มกราคม 2565 
 

เอกสารทีตอ้งนําไปในวนัทาํบตัรการท่าอากาศยาน 

1. สาํเนาหนังสือส่งตวั  
. รูปถ่ายพืนหลงัขาว  นิว  รูป 
. สาํเนาบตัรประชาชน 
. สาํเนาทะเบียนบา้น 
. สาํเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 

6. เอกสารขอ้มูลการรบัวคัซีนหรือเอกสารรบัรองปลอด Covid- 19 
 6.1) กรณีรบัวคัซีนครบ2เขม็ ให ้Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม  
 6.2) กรณียงัรบัวคัซีนไม่ครบ 2 เขม็ หรือยงัไม่เคยรบัวคัซีน ใหด้าํเนินการขอเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 
จากมหาวิทยาลยั  
7. เตรียม USB Flash Drive คนละ 1 อนั 
หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถทาํบตัรเพือเขา้พนืทีสนามบินได ้
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รายชือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นท ี3 ประจาํปี 2022 
Bangkok Station (สนามบินสุวรรณภมิู) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No คาํนาํหนา้ ชือ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั 

1 นาย ธนดล วิทูวินิต มหาวิทยาลยับูรพา 
2 นางสาว กญัญาพชัร ์ เคมาไชย มหาวิทยาลยับูรพา 
3 นางสาว จิดาภา เจริญเรืองทรพัย ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
4 นาย วชิรวิทย ์ ภู่ประเสริฐ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
5 นางสาว จสัมิน เปรมปรี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
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รายละเอียดและกาํหนดการการทาํบตัรการทา่อากาศยาน 
Cargo Operations (สนามบินสุวรรณภมิู) 

การทาํบตัรการท่าอากาศยาน (สาํหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Cargo Operations เท่านัน) 

กาํหนดการ   
เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 
สถานที อาคารคลงัสินคา้ภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ 
ติดต่อเจา้หน้าที คุณณฐัดนัย นิลจาํรสั โทร 02 134 3999 ต่อ 43711, 43720 หรือ - -  
วนัทีทาํบตัรฯ วนัเริมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารทีตอ้งนําไปในวนัทาํบตัรการท่าอากาศยาน 

. สาํเนาหนังสือส่งตวั  

. รูปถ่ายพืนหลงัขาว  นิว  รูป 

. สาํเนาบตัรประชาชน 

. สาํเนาทะเบียนบา้น 

. สาํเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 
6. เอกสารขอ้มูลการรบัวคัซีนหรือเอกสารรบัรองปลอด Covid- 19 
 6.1) กรณีรบัวคัซีนครบ2เขม็ ให ้Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม  
 6.2) กรณียงัรบัวคัซีนไม่ครบ 2 เขม็ หรือยงัไม่เคยรบัวคัซีน ใหด้าํเนินการขอเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 
จากมหาวิทยาลยั  
7. เตรียม USB Flash Drive คนละ 1 อนั 
หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถทาํบตัรเพือเขา้พนืทีสนามบินได ้

รายชือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นท ี3 ประจาํปี 2022 
Cargo Operations (สนามบินสุวรรณภมิู) 

No คาํนาํหนา้ ชือ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั 
1 นางสาว ธญัพชิชา ธุยะวฒัน์ มหาวิทยาลยับูรพา 

2 นาย อรรถพล บวัประเสริฐ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

3 นาย ชานน เฟืองอกัษร มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

4 นางสาว นิติพร เพ็ชรฉกรรจ ์ วิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

5 นาย ณฐันนท ์ ธรรมอภิรกัษ ์ มหาวิทยาลยับูรพา 
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รายละเอียดและกาํหนดการการทาํบตัรการทา่อากาศยาน 
Chiangmai Station (สนามบนิเชียงใหม่) 

การทาํบตัรการท่าอากาศยาน (สาํหรบันักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Chiangmai Station เท่านัน) 
กาํหนดการ   
เวลา 8.00 น. (หา้มสาย) 
สถานที ออฟฟิศ KK ชนั  สนามบินเชียงใหม่ 
ติดต่อเจา้หน้าที คุณขวญัชนก  โทร 053 281 519 ต่อ 7617  
วนัทีทาํบตัรฯ วนัเริมฝึกงานวนัแรก 

เอกสารทีตอ้งนําไปในวนัทาํบตัรการท่าอากาศยาน 

. สาํเนาหนังสือส่งตวั  

. รูปถ่ายพืนหลงัขาว  นิว  รูป 

. สาํเนาบตัรประชาชน 

. สาํเนาทะเบียนบา้น 

. สาํเนาผลตรวจประวติัอาชญากรรมทุกหนา้ 
6. เอกสารขอ้มูลการรบัวคัซีนหรือเอกสารรบัรองปลอด Covid- 19 
 6.1) กรณีรบัวคัซีนครบ2เขม็ ให ้Capture หน้า Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม  
 6.2) กรณียงัรบัวคัซีนไม่ครบ 2 เขม็ หรือยงัไม่เคยรบัวคัซีน ใหด้าํเนินการขอเอกสารรบัรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลยั 

หมายเหต ุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกตอ้ง จะไม่สามารถทาํบตัรเพือเขา้พนืทีสนามบินได ้

 
     รายชือผูผ่้านการสมัภาษณโ์ครงการ  Super Intern รุ่นท ี1 ประจาํปี 2022 
                           Chiangmai Station (สนามบนิเชียงใหม่) 

No คาํนาํหนา้ ชือ  นามสกุล  มหาวิทยาลยั 
1 นาย นิรวิทย ์ ร่วมคาํ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 

__________________________________________________________________________ 


