ประกาศผลรายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์และรายละเอียดการปฐมนิเทศน์
นักศึกษาฝึ กงานโครงการ Super Intern รุ่นที 3 ประจําปี 2022
ก่อนการฝึ กงานนักศึกษาทีผ่านมีรายชือผ่านการสัมภาษณ์จะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี
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 นการตรวจหาเชือ Covid-19 ก่อนวันเริมฝึ กงาน ไม่เกิน 7 วัน สําหรับยืนบริษทั ฯ โดยถ่ายรูปผลตรวจหาเชือ
Covid-19 พร้อมบัตรประชาชน เพือยืนยันผลตรวจว่าเป็ นของนักศึกษาเอง
1. การปฐมนิเทศน์
เนื องด้วยสถานการณ์ Covid- ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีความจําเป็ นทีจะต้องเปลียนแปลงรูปแบบการปฐมนิ เทศน์
นักศึกษาฝึ กงาน จากรูปแบบเดิมคือจัดการปฐมนิ เทศน์ ณ อาคารสํานักงานใหญ่ เปลียนแปลงเป็ น Self-learning โดยมี
รายละเอียดดังนี
กําหนดการ นักศึกษาต้องดําเนินการทุกขันตอนให้แล้วเสร็จตังแต่วนั ที 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00 น. วันที 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:00 น. เท่านัน
.) นักศึกษา แสกน QR Code เพือเข้า Line Group (โปรดเข้าให้ถูกต้องตามโครงการของตนเอง)
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.) เมือนักศึกษาเข้า Line Group เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารจากใน Line Group ดังนี
. ) Slide Orientation 3-2022.pdf
. ) คู่มือนักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน)
. ) PG Orientation 2022
.) ศึกษาเอกสารในข้อ ทังหมดโดยละเอียด
.) กดรับทราบคู่มือนักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน)
https://forms.gle/4uRuNcotFnFmoHRq6

(หากเข้าลิงค์ไม่ได้ ให้ copy URL ดังกล่าวไปใส่ใน Web browser)
.) ทําแบบทดสอบ ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน
- แบบทดสอบมีทงหมด
ั
ข้อ คะแนนเต็ม คะแนน
- เกณฑ์ผ่าน คือ คะแนนต้องไม่ตากว่
ํ า คะแนน
- กรณี ได้คะแนนตํากว่า คะแนน ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบจนกว่าจะผ่าน โดยระยะเวลาต้องอยูภ่ ายในวันและเวลาที
กําหนดเท่านัน
https://forms.gle/MiHAVPhD9jo8qnTn6

(หากเข้าลิงค์ไม่ได้ ให้ copy URL ดังกล่าวไปใส่ใน Web browser)
หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะต้องกดรับทราบข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน รวมถึงผ่านเกณฑ์แบบทดสอบภายในวันและ
เวลาทีกําหนดเท่านัน จึงจะถือว่าการปฐมนิ เทศน์เสร็จสมบูรณ์
2. กรณีทีไม่ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบ ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบจนกว่าจะผ่าน โดยระยะเวลาต้องอยูภ่ ายในวันและเวลา
ทีกําหนดเท่านัน
3. กรณีนักศึกษาต้องการสละสิทธิการฝึ กงาน ขอให้แจ้งมายังอีเมล pgrecruitment@bangkokaiir.com ภายในวันที
1 กรกฎาคม 2565
4. เอกสารทีให้นักศึกษาดาวน์โหลด สามารถดวน์โหลดและเข้าไปอ่านได้ตลอด
5. ฟอร์มรับทราบคู่มือนักศึกษาฝึ กงาน (ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน) จะสามารถเข้าถึงได้ตังแต่วนั ที
25 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00 น. - วันที 1 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. เท่านัน
6. แบบทดสอบ ข้อควรทราบและพึงปฏิบตั ิในการทํางาน จะสามารถเข้าถึงได้ตงแต่
ั วนั ที 25 มิถุนายน 2565 เวลา
08:00 น. - วันที 1 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น.เท่านัน
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2. การขอหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษาดาวน์โหลดหนังสือตอบรับทีมีชือตนเองในหัวข้อ “ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับ Super Intern 3-2022”
และยืนเรืองต่อมหาวิทยาลัย เพือออกหนังสือส่งตัว
การนําส่งหนังสือส่งตัว แต่ละหน่ วยงานจะปฏิบตั ิไม่เหมือนกัน ให้ดูรายละเอียดในหน้าประกาศรายชือผูผ้ ่านการ
สัมภาษณ์ของหน่วยงานนันๆ
หมายเหตุ
1.) ให้รีบดําเนิ นการทันที เนื องจากมหาวิทยาลัยอาจใช้เวลานานในการออกหนังสือส่งตัว
2.) หนังสือส่งตัวไม่ใช่หนังสือขอความอนุ เคราะห์ และ ไม่ใช่หนังสือตอบรับ
3.) หากไม่มีหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะไม่สามารถทําบัตรการท่าอากาศยาน และจะไม่สามารถเข้าพืนที
ฝึ กงานได้
3. ดําเนินการตรวจประวัติอาชญากร
สถานทีตรวจประวัติ : กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลาทําการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 น. – 15.30 น.
การเดินทาง : รถไฟฟ้ า BTS ลงสถานี สยาม เบอร์ติดต่อ : - สิงทีต้องเตรียมไปในวันตรวจประวัติอาชญากร
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สําเนาบัตรประชาชน (เซ็นสําเนาถูกต้องด้วยปากกานําเงินเท่านัน) ชุด
3. ค่าใช้จา่ ย
บาทต่อคน
วิธีการตรวจ
ตรวจด้วยบัตรประชาชน (ไม่ตอ้ งตรวจด้วยลายนิ วมือ)
การนําส่งผลตรวจประวัติ
เมือนักศึกษาได้รบั ผลตรวจประวัติอาชญากรแล้ว ให้แสกนนําส่งผลตรวจประวัติอาชญากรทังสองหน้า โดยรวมเป็ นไฟล์
PDF ไฟล์เดียว มายังอีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com ภายในวันที 15 กรกฎาคม 2565 ก่อน 17.00 น.
(หัวข้ออีเมล/subject ให้ระบุดงั นี “ผลตรวจประวัติ-ชือโครงการฝึ กงาน-ชือ นามสกุล ” ตัวอย่าง
เช่น “ผลตรวจประวัติ สมใจ ดีดี-Super Intern”)
สําหรับนักศึกษาทีอยูต่ ่างจังหวัด
ให้ติดต่อกองพิสูจน์หลักฐานหรือสถานี ตาํ รวจประจําอําเภอ/จังหวัด เพือทําเรืองขอตรวจประวัติอาชญากร (อาจต้องตรวจ
ด้วยลายนิ วมือ)
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หมายเหตุ : 1. ควรดําเนิ นการให้เร็วทีสุด เนื องจากใช้เวลานานกว่าจะได้ผลตรวจประวัติ
2. หากนักศึกษาไม่สง่ ผลตรวจประวัติอาชญากรในวันทีกําหนด จะถือว่า สละสิทธิ
3. หากพบประวัติอาชญากรทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบเป็ 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
ยืนในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
4.2) กรณียงั รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ให้ดาํ เนิ นการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จาก
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จากมหาวิทยาลัย สําหรับยืนในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
วิธีการดําเนิ นการ มี 2 ตัวเลือก คือ
- ตัวเลือกที 1 ขอเอกสารรับรองปลอด Covid-19 จากมหาวิทยาลัย ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง ซึงนักศึกษาจะต้องติดต่อ
มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง หากมหาวิทยาลัยไม่ออกเอกสารให้ นักศึกษาจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามตัวเลือกที 2
- ตัวเลือกที 2 ตรวจหาเชือ 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
สามารถทําบัตรการท่าอากาศยานและไม่สามารถเข้าพืนทีปฏิบตั ิงานได้
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ตัวอย่าง เอกสารรับรองปลอด Covid-19 จากมหาวิทยาลัย
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5.ดําเนินการตรวจหาเชือ Covid-19 สําหรับยืนบริษทั ฯ
ระยะเวลาการตรวจหาเชือ Covid-19
ก่อนวันเริมฝึ กงาน ไม่เกิน 7 วัน (เช่น เริมฝึ กงาน สิงหาคม
ต้องตรวจระหว่างวันที - กรกฎาคม
)
วิธีการตรวจ
ตรวจหาเชือ 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 นี “ผลตรวจCovid-19-ชือโครงการฝึ กงาน-ชือ นามสกุล ” ตัวอย่าง
เช่น “ผลตรวจCovid-19-Super Intern-สมชาย ใจดี”)
หมายเหตุ : 1. หากพบว่ามีการให้ขอ้ มูลทีเป็ นเท็จ บริษัทฯ จําตัดสิทธิการฝึ กงานในทุกกรณี
2. หากนักศึกษาไม่สง่ ผลตรวจ Covid-19 ในวันทีกําหนด จะถือว่า สละสิทธิ
3. หากพบผลตรวจ Covid-19 เป็ นบวก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบเป็ นราย
กรณีต่อไป
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รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Ground Services – BKK และ Passenger Services-BKK (สนามบินสุวรรณภูมิ)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Ground Services – BKK และ Passenger
Services-BKK เท่านัน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานที อาคาร A สนามบินสุวรรณภูมิ
ติดต่อเจ้าหน้าที คุณออย โทร วันที ดูจากตารางด้านล่าง
วันเริมงาน
1 สิงหาคม 2565
15 สิงหาคม 2565
1 พฤศจิกายน 2565

ต่อ

43, 096-4956096

กําหนดการทําบัตรการท่าฯ
29 กรกฎาคม 2565
11 สิงหาคม 2565
28 มกราคม 2565

เอกสารทีต้องนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
. สําเนาหนังสือส่งตัว
. รูปถ่ายพืนหลังขาว นิ ว รูป
. สําเนาบัตรประชาชน
. สําเนาทะเบียนบ้าน
. 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
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพือเข้าพืนทีสนามบินได้
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รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 3 ประจําปี 2022
Ground Services – BKK (สนามบินสุวรรณภูมิ)
No

คํานําหน้า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย

ชือ
เพียงพิศา
เนติธร
ธัญวุฒิ
ธันยบูรณ์
ทรรศนะ
รัญชิดา
นิ ภาดา
ภาวิดา
ตนุ ภทั ร
นิ นนาท
อริสรา
พันธุพ์ ิเชฐ
ชัชพงศ์

นามสกุล
อยูย่ งค์
เมืองฮามพันธ์
สมยันพล
วังเจริญไพศาล
เฉลิมศรี
มิตรวัฒนา
เกิดวงษ์
จิระรัตนวงศ์
สุขเกษมศุภกร
สวัสดิพิศาล
ประเสริฐสุข
สวัสดิวตั น์
กลัดแก้ว
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มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง เอเชีย แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 3 ประจําปี 2022
Passenger Services-BKK (สนามบินสุวรรณภูมิ)
No

คํานําหน้า ชือ

นามสกุล

มหาวิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว

ศรีสุขประเสริฐ
อุดมศรี
คงเจริญ
เขือนเพ็ชร์
ขาวคง
เกษมโสฬส
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
แซ่เบ๊
อนันต์ปิติปภัส
เฮงวิทยา
บัวจันทึก
งามสิมะ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศริศาร์
นิ สาลักษณ์
โสรยา
นครินทร์
กัญญา
เนติธร
สัตตบงกช
สิทธินนท์
นันท์เตชินท์
ตรีเนตร
วสันต์
พิชญ์สินี
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รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Bangkok Station (สนามบินสุวรรณภูมิ)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Bangkok Sation เท่านัน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานที อาคาร A3 สนามบินสุวรรณภูมิ
ติดต่อเจ้าหน้าที คุณมนต์ชยั คล้อยแสงอาทิตย์ โทร 02 134 3999 ต่อ 43901, 086-7218135
วันทีทําบัตรฯ
วันเริมงาน
1 สิงหาคม 2565
1 พฤศจิกายน 2565

กําหนดการทําบัตรการท่าฯ
29 กรกฎาคม 2565
28 มกราคม 2565

เอกสารทีต้องนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
1. สําเนาหนังสือส่งตัว
. รูปถ่ายพืนหลังขาว นิ ว รูป
. สําเนาบัตรประชาชน
. สําเนาทะเบียนบ้าน
. 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
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพือเข้าพืนทีสนามบินได้
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รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 3 ประจําปี 2022
Bangkok Station (สนามบินสุวรรณภูมิ)
No

คํานําหน้า ชือ

นามสกุล

มหาวิทยาลัย

1
2
3
4
5

นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว

วิทูวินิต
เคมาไชย
เจริญเรืองทรัพย์
ภู่ประเสริฐ
เปรมปรี

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนดล
กัญญาพัชร์
จิดาภา
วชิรวิทย์
จัสมิน
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รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Cargo Operations (สนามบินสุวรรณภูมิ)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Cargo Operations เท่านัน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานที อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ
ติดต่อเจ้าหน้าที คุณณัฐดนัย นิลจํารัส โทร 02 134 3999 ต่อ 43711, 43720 หรือ
วันทีทําบัตรฯ วันเริมฝึ กงานวันแรก
เอกสารทีต้องนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน

-

-

. สําเนาหนังสือส่งตัว
. รูปถ่ายพืนหลังขาว นิ ว รูป
. สําเนาบัตรประชาชน
. สําเนาทะเบียนบ้าน
. 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
หมายเหตุ หากเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทําบัตรเพือเข้าพืนทีสนามบินได้

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 3 ประจําปี 2022
Cargo Operations (สนามบินสุวรรณภูมิ)
No
1

คํานําหน้า ชือ
นางสาว
ธัญพิชชา

นามสกุล
ธุยะวัฒน์

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

2

นาย

อรรถพล

บัวประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3

นาย

ชานน

เฟื องอักษร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4

นางสาว

นิ ติพร

เพ็ชรฉกรรจ์

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

5

นาย

ณัฐนนท์

ธรรมอภิรกั ษ์

มหาวิทยาลัยบูรพา
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รายละเอียดและกําหนดการการทําบัตรการท่าอากาศยาน
Chiangmai Station (สนามบินเชียงใหม่)
การทําบัตรการท่าอากาศยาน (สําหรับนักศึกษาฝึ กงานหน่ วยงาน Chiangmai Station เท่านัน)
กําหนดการ
เวลา 8.00 น. (ห้ามสาย)
สถานที ออฟฟิ ศ KK ชัน สนามบินเชียงใหม่
ติดต่อเจ้าหน้าที คุณขวัญชนก โทร 053 281 519 ต่อ 7617
วันทีทําบัตรฯ วันเริมฝึ กงานวันแรก
เอกสารทีต้องนําไปในวันทําบัตรการท่าอากาศยาน
. สําเนาหนังสือส่งตัว
. รูปถ่ายพืนหลังขาว นิ ว รูป
. สําเนาบัตรประชาชน
. สําเนาทะเบียนบ้าน
. 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 จะไม่สามารถทําบัตรเพือเข้าพืนทีสนามบินได้

รายชือผูผ้ ่านการสัมภาษณ์โครงการ Super Intern รุ่นที 1 ประจําปี 2022
Chiangmai Station (สนามบินเชียงใหม่)
No

คํานําหน้า ชือ

นามสกุล

มหาวิทยาลัย

1

นาย

ร่วมคํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นิ รวิทย์

__________________________________________________________________________
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