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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองดว้ยทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้โอกาสเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษากบับริษทั ไทย ไลออ้น เมนทารี 
จ ากดั ซ่ึงก่อนท่ีจะเกิดโรคโควิด-19 (COVID-19) ในทางธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียงประเภทการบิน    
นบัวา่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก แต่ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินก าลงัประสบปัญหากบั
วิกฤตของโรคระบาด ส่งผลให้ตอ้งปิดประเทศและท าการบินได้แค่ภายในประเทศเท่านั้น มีการลด
เท่ียวบินให้น้อยลงตามความเหมาะสม และเพิ่มมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวดในการเดินทาง         
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการเขา้รับวคัซีนหรือการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (COVID-19) ก่อนการเดินทางเพื่อ
ลดการแพร่ระบาด   

ทางคณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในต าแหน่ง พนกังานภาคพื้นดิน(Passenger Service)
โดยส่วนใหญ่นกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืนท่ีมาปฏิบติัในระยะเวลาเดียวกนัไดเ้รียนในสาขาการบินโดยตรง 
ท าให้การปฏิบติังานไม่ไดมี้ปัญหามากนัก เน่ืองจากนักศึกษาจากสถาบนัอ่ืนมีความรู้ความเขา้ใจใน
ทกัษะการบินบา้งพอสมควร  แต่ในส่วนของทางคณะผูจ้ดัท านั้น ไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในทกัษะ
วิชาการบินมาก่อน ส่งผลกระทบให้ทางคณะผูจ้ดัท าประสบปัญหามากมายในระหว่างการปฏิบติังาน
สหกิจคร้ังน้ี อาทิเช่น การจ ารหสัอลัฟาเบท รหสัท่าอากาศยาน ค าศพัทภ์าษาองักฤษต่างๆท่ีใชส่ื้อสารใน
สายการบิน การแนะน ากฏในการเดินทางให้แก่ผูโ้ดยสารท่ียงัมีบางขอ้มูลยงัไม่เขา้ใจ การเขียนป้าย
สัมภาระ แบบฟอร์มรายงานการจดัการเท่ียวบิน การเขียนบตัรโดยสารอิเลก็ทรอนิกส์ หรือการดูหนา้จอ
เคาน์เตอร์ลงทะเบียน(Check-in Counter)และหนา้จอแสดงรายช่ือผูโ้ดยสารท่ีขึ้นเคร่ืองแลว้ 

ดงันั้น เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานในหวัขอ้“การส่ือสาร
ดว้ย NATO Phonetic Alphabet ในการปฏิบติังานภาคพื้นดินของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ในช่วงโค
วิด -19” (NATO Phonetic Alphabet Communication Related to Ground Handling in Thai Lion Air 
During COVID-19) มีความประสงค์เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานในส่วนพนักงานภาคพื้นดิน
ต่อบุคคลท่ีสนใจหรือผูท่ี้ไม่ไดเ้รียนสาขาการบินโดยตรงก็สามารถปฏิบติังานได้ อีกทั้งยงัช่วยลดแรง
พนกังานในการสอนงานให้นกัศึกษาฝึกงานหรือพนกังานใหม่ของบริษทัให้สามารถเรียนรู้การท างาน
เบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเอง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมรหสัอลัฟาเบท รหสัท่าอากาศยานและค าศพัทภ์าษาองักฤษต่างๆท่ี    
              เก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
             1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบติังานภาคพื้นดินในช่วงโควิด-19(COVID-19) 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ศึกษาการเก่ียวกบัรหัสอลัฟาเบท รหัสท่าอากาศยานและค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบินท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

1.3.2 ศึกษาการเก่ียวกบักระบวนการปฏิบติังานภาคพื้นดินและเง่ือนไขการเดินทางส าหรับ
เท่ียวบินภายในประเทศ(Domestic Flight)ในช่วงโควิด-19(COVID-19) 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ท าให้ผูท่ี้สนใจมีความเขา้ใจในระบบการปฏิบติังานภาคพื้นดินและเง่ือนไขการเดินทาง
ของสายการบินไดม้ากยิง่ขึ้น 

1.4.1 ท าให้ได้เรียนรู้การใช้รหัสอัลฟาเบท รหัสท่าอากาศยานและค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างานสายการบิน 

1.4.3 สามารถช่วยลดแรงบุคลากรของบริษทัในการสอนงานเบ้ืองตน้ให้กบันักศึกษาฝึกงาน
หรือพนกังานใหม่ได ้

1.4.4 สามารถใชเ้ป็นคู่มือในการท างานใหแ้ก่นกัศึกษารุ่นหลงัท่ีมีความสนใจในอาชีพน้ี 
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บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 นิยามของค าส าคัญต่างๆที่ใช้ในสายการบิน  

มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
• “พวกเรา” “ของพวกเรา” “โดยพวกเรา” “เรา” และ “สายการบิน” 
หมายถึง บริษทั ไทย ไลออ้น เมนทารี จ ากดั หรือ สายการบินไทย ไลออ้น แอร์ (Thai Lion Mentari 
Co., Ltd or Thai Lion air) 
• “ลูกค้า”, "ผู้โดยสาร", "ท่าน", "ของท่าน" และ "ตัวท่านเอง"  
หมายถึง ผู้ใช้บริการยกเว้นพนักงานบนเคร่ืองท่ีถูกขนส่งด้วยเคร่ืองบินภายใต้ความยินยอมของ 
สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ 
• “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวท่ีท่านได้น าไปด้วยระหว่างการเดินทางโดยให้ 
ความหมายรวมถึงสัมภาระท่ีได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน 
• “ทะเบียนสัมภาระ” หมายถึง เอกสารท่ีสายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารเพ่ือเป็นใบรับส าหรับ 
สัมภาระท่ีลงทะเบียนแล้ว ซ่ึงรวมถึงป้ายสัมภาระด้วย 
• “ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารท่ีออกโดยสายการบินเพ่ือการแสดงว่า สัมภาระนั้นเป็น 
สัมภาระท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว 
• “สัมภาระ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว” หมายถึง สัมภาระท่ีอยู่ในความดูแลของสายการบินไทย  
ไลอ้อน แอร์ และสายการบินได้ออกป้ายสัมภาระ ให้ ซ่ึงรวมถึง “สัมภาระท่ีได้ลงทะเบียนแล้ว” 
• “เงื่อนไขของสัญญา” หมายถึง ข้อความท่ีได้ระบุในเอกสารยืนยนัรายละเอียดการเดินทางหรือ 
อ้างอิงถึง รวมท้ังข้อก าหนดและเง่ือนไขการบิน นี ้และประกาศของสายการบิน ณ สถานท่ีต่างๆ 
• “เวลาต่อเคร่ือง” หมายถึง เวลาช่วงท่ีเท่ียวบินเดินทางถึงจุดหมายไปจนถึงเวลาเดินทางออกของ 
เท่ียวบินอีกเท่ียว ซ่ึงจะต้องไม่น้อยกว่า 90 นาทีและห่างกันไม่เกิน 12 ช่ัวโมง  
• “ความเสียหาย” รวมถึง ความตาย, ความบาดเจ็บของของผู้โดยสาร, ความล่าช้า, ความสูญหาย,  
ความสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอย่างอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวเน่ืองกับการเดินทางหรือ 
การบริการอันเกิด ขึน้จากการกระท าของสายการบิน 
• “บัตรโดยสารอเิลก็ทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารท่ีออกโดยสายการบินหรือในนามของ 
สายการบิน ซ่ึงเป็นเอกสารแสดงเพ่ือการขึน้เคร่ืองบิน 
• “เอกสารยืนยันรายละเอยีดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารท่ีสายการบินออกให้แก่ผู้โดยสาร 
ซ่ึงประกอบด้วย ช่ือผู้โดยสาร, ข้อมูลเท่ียวบิน, เง่ือนไขของสัญญาและประกาศท่ีส าหรับยืนยนั 
รายละเอียดการเดินทางท่ีไม่ใช่ใช้เป็นบัตรโดยสาร ส าหรับการเดินทาง 
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• "เส้นทางการบิน" หมายถึง เท่ียวบินจากท่าอากาศยานของเมืองต้นทางสู่ท่าอากาศยาน 
ของเมืองปลายทาง 
• "ท่ีนั่ง" หมายถึง ท่ีนั่งในเคร่ืองบินของสายการบิน 
• “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีสายการบินประกาศออกไปในรูปของ 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆหรือทางกระดาษ 
• “บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยนัรายละเอียดการเดินทางซ่ึงรวมถึงบัตรโดยสาร 
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบินรวมท้ังเง่ือนไขของสัญญาและ 
ประกาศท่ีระบุไว้ด้วย 
• “สัมภาระที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ” หมายถึง สัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระท่ีได้ 
ตรวจสอบแล้ว รวมท้ังส่ิงของท้ังหมดท่ีท่านน าเข้าไปในห้องโดยสารของเคร่ืองบินด้วย 
 
2.2 เง่ือนไขการปฏิเสธให้บริการการเดินทางแก่ผู้โดยสาร 
      ดา้นความปลอดภยัหรือในดุลยพินิจของสายการบิน 
 

1. ผูโ้ดยสารเด็กท่ีเดินทางโดยล าพงั (YPTA) 
o อายตุ ่ากวา่ 12 ปี: สายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการเดินทาง 
o อายุระหว่าง 12 -16 ปี: สายการบินยอมรับการเดินทางโดยไม่มีเจา้หนา้ท่ีสายการ

บินดูแล 
o สายการบินไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี เดินทางเพียงล าพงั เวน้แต่มีผูท่ี้มีอายุ

ไม่ต ่ากวา่ 18 ปีร่วมเดินทางดว้ย 
2. ผูโ้ดยสารท่ีมีอาการทางการแพทยจ์ าเป็นตอ้งแสดงใบรับรองแพทยท่ี์ถูกตอ้ง  โดยลงวนัท่ี

ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง เม่ือผูโ้ดยสารยืนยนัเพื่อลงทะเบียนการเดินทาง เพื่อ
ยืนยนัว่าผูโ้ดยสารสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินได ้(Fit to fly) และอาจจ าเป็นตอ้งมีผูร่้วม
เดินทางไปดว้ย ส าหรับความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร สายการบินสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธ
การรับผูโ้ดยสารท่ีมีอาการของโรคติดเช้ือ โรคติดต่อ นอกจากน้ีผูโ้ดยสารตอ้งการความ
ช่วยเหลือพิเศษจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งท่ีนั่งตรงทางออกฉุกเฉินหรือบริเวณปีกแถว
ทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งจดัท่ีนัง่ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษตามความ
เหมาะสม สายการบินยนิยอมให้รถเขน็หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืน เป็นสัมภาระท่ี
ตอ้งลงทะเบียนโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
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3. เอกสารท่ีสตรีมีครรภต์อ้งมี 
o การตั้งครรภ์ถึง 28 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์): ผูโ้ดยสารสามารถเดินทางได้

โดยไม่ตอ้งใช้ใบรับรองแพทย ์โดยให้ผูโ้ดยสารลงนามในเอกสารจ ากดัขอบเขต
ความรับผิดชอบของสายการบิน เพื่อแสดงความยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆต่อ
สายการบิน 

o อายุครรภใ์นช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์) ตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยโ์ดยยืนยนัจ านวน สัปดาห์ท่ีตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถ
เดินทางโดยเคร่ืองบินไดแ้ละเอกสารรับรองท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งก ากบัวนัท่ีไม่เกิน 7 
วนั จากก าหนดการเดินทางและผูโ้ดยสารจะตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจ ากดั
ขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน 

o อายคุรรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ขึ้นไป สายการบินงดใหบ้ริการเพื่อความปลอดภยั 
 
2.3 เงื่อนไขและข้อตกลงของสัมภาระ 

1. ส่ิงท่ีไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยูใ่นสัมภาระ: สายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปฏิเสธการเดินทางของผูโ้ดยสาร หากพบสัมภาระหรือส่ิงของเหล่าน้ีในสัมภาระ 

o วตัถุท่ีไม่ไดบ้รรจุในกระเป๋าหรือภาชนะท่ีเหมาะสมส าหรับการ ขนส่งทางอากาศ
อยา่งปลอดภยั 

o วตัถุท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อเคร่ืองบิน บุคคลอ่ืน หรือทรัพยสิ์นบนเคร่ืองบิน และ/
หรือ ถือว่าเป็นวตัถุอนัตราย ภายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัการขนส่งวตัถุอนัตราย
ขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation 
Organization - ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (International 
Air Transport Association - IATA) หรือ ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการบินของสาย
การบินฯ 

o วตัถุท่ีห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งของรัฐใดก็
ตามท่ีท่านจะออกเดินทาง ท่ีจะเดินทางไปถึง และท่ีท่านจะเดินทางผา่น 

o วตัถุท่ีสายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแลว้ว่าไม่ปลอดภยักบัการขนส่ง
ทางอากาศ เน่ืองจากน ้าหนกั ขนาด หรือลกัษณะของส่ิงนั้น 

o วตัถุท่ีแตกง่ายหรือช ารุดเสียหายได ้
o สัตวท์ั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
o ช้ินส่วนของสัตวห์รือมนุษย ์
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o อาหารทะเลสด หรือแช่แขง็ สายการบินไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระทุกกรณี 
ยกเวน้การปรุงสุกท่ีบรรจุอยู่ในหีบห่อท่ีเรียบร้อย มีความมิดชิด และเหมาะสม ไม่
มีกล่ินของอาหาร 

o อาวุธปืนและดินปืน 
o ก๊าซท่ีสามารถระเบิดหรือติดไฟไดแ้ละไม่ได ้เช่นละอองสี ก๊าซท่ีกลัน่จากน ้ ามนัปิ

โตเล่ียม (butane) น ้ ามันก๊าด ก๊าซท าความเย็น เช่น ถังด าน ้ าท่ีมีก๊าซบรรจุอยู่, 
ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตวัท าละลาย) ของแขง็ท่ีติดไฟได ้(เช่น ไมข้ีดไฟ 
ไฟแช็ค) สารอินทรียป์ระเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซ่ิน) วตัถุมีพิษ สารอนัอาจติด
เช้ือได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมนัตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน 
(เช่น กรด ด่าง) ปรอท เคร่ืองวดัอุณหภูมิ สารท่ีมีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สาร
ออกไซด ์(เช่น สารฟอกขาว) 

o วตัถุท่ีในดุลพินิจของสายการบินแลว้พิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ 
ดาบ มีด และวตัถุในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงอาจถือเป็นสัมภาระท่ีตอ้งลงทะเบียน
ไดต้ามขอ้บงัคบัการ บินของสายการบิน แต่ไม่ไดรั้บอนุญาตให้น าขึ้นไปยงัห้อง
โดยสาร ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2. ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย ผูโ้ดยสารไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
สัมภาระท่ีตอ้งลงทะเบียนได ้และผูโ้ดยสารตอ้งรับความเส่ียงภยัอนัอาจเกิดกบัทรัพยสิ์น
ดังกล่าวเอง หากผูโ้ดยสารส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน  ซ่ึงทรัพย์สิน
ดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เคร่ืองเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็นเงินได ้หลกัทรัพยห์รือของมีค่าอ่ืนๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือ
เดินทาง และเอกสารแสดงตนอ่ืนๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั จะตอ้งให้ผูโ้ดยสารลงนามยินยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบ 
ของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอิน ณ จุดยนืยนัเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดง ความยนิยอมไม่ท า
การเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน 

3. สัมภาระท่ีผูโ้ดยสารมาลงทะเบียน สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบิน ซ่ึงสาย
การบินจะตอ้งออกหมายเลขประจ าสัมภาระส าหรับสัมภาระแต่ละช้ินท่ีลงทะเบียนแลว้ 
สัมภาระท่ีมาลงทะเบียนจะตอ้งใหผู้โ้ดยสารลงนามหรือหลกัฐาน แสดงตนอ่ืนๆติดไว ้

4. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระ 
4.1 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระส าหรับการซ้ือล่วงหนา้มากกวา่ 3 ชัว่โมง ก่อน 

การเดินทาง  
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ตารางท่ี 2.1 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระ 

รายละเอยีดสัมภาระลงทะเบียน 

จ านวน 
ราคา/กโิลกรัม 

เส้นทาง
ภายในประเทศ 

ราคา/กโิลกรัม 
เส้นทางระหว่าง

ประเทศ 

ราคา/กโิลกรัม 
เส้นทาง
เวียดนาม 

ราคาต่อ
กโิลกรัม 

เส้นทางญ่ีปุ่น 

ราคาต่อ
กโิลกรัม 
เส้นทาง
ไต้หวัน 

กโิลกรัม บาท บาท บาท บาท บาท 
5 150 250 165 300 300 

10 270 475 290 525 525 
15 375 625 420 750 675 
20 405 775 520 975 900 
25 495 1,000 640 1,275 1,125 
30 645 1,300 1,200 1,575 1,425 
35 795 1,600 1,500 1,875 1,725 
40 945 1,900 1,800 2,175 2,025 
45 1,095 2,200 2,200 2,475 2,325 

 

4.2 อตัราสัมภาระท่ีสนามบิน 

ตารางท่ี 2.2 อตัราสัมภาระท่ีสนามบิน 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางภายในประเทศ ราคา เส้นทางต่างประเทศ ราคา 

15 กิโลกรัม 850 บาท 15 กิโลกรัม 1400 บาท 

20 กิโลกรัม 950 บาท 20 กิโลกรัม 1600 บาท 

25 กิโลกรัม 1150 บาท 25 กิโลกรัม 1900 บาท 

30 กิโลกรัม 1300 บาท 30 กิโลกรัม 2200 บาท 

45 กิโลกรัม 1800 บาท 45 กิโลกรัม 3900 บาท 



8 
 

 

หมายเหตุ 

o น ้าหนกัรวมในขอ้ 5.1 และ/หรือ 5.2 ไม่เกิน 45 กิโลกรัมต่อผูโ้ดยสาร 1 ท่าน 

o ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารซ้ือน ้าหนกัสัมภาระล่วงหนา้มาแลว้ สามารถซ้ือน ้าหนกัเพิ่มได ้

1 คร้ังต่อ 1 ท่าน ต่อ เท่ียวบิน 

o หากสัมภาระมีน ้ าหนักเกิน 45 กิโลกรัม ทางสายการบินตอ้งคิดค่าธรรมเนียมต่อ

กิโลกรัม ดงัน้ี 

อตัราค่าสัมภาระลงทะเบียนส่วนเกินต่อกิโลกรัม 

o เส้นทางภายในประเทศกิโลกรัมละ 350 บาท 

o เส้นทางระหวา่งประเทศกิโลกรัมละ 525 บาท 

       ทางสายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5.1 และ/หรือ 5.2 

ยกเวน้ในกรณีท่ี ผูโ้ดยสารไม่สามารถท าการบินในเท่ียวบินเดิมได ้อนัเน่ืองจากสายการบิน

มีการเปล่ียนเวลา และ/หรือ ยกเลิกเท่ียวบิน 

       สายการบินไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระส าหรับรถเข็นเด็กทารก 

รถเขน็วิลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน/ไมเ้ทา้ค ้ายนั  

5. สัมภาระท่ีไม่ตอ้งลงทะเบียน ผูโ้ดยสารแต่ละท่านสามารถน ากระเป๋าเดินทาง คอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ค หรือ กระเป๋าถือ ขึ้นเคร่ืองไดท้่านละ 1 ช้ิน โดยสัมภาระดงักล่าวตอ้งมีน ้ าหนกัไม่

เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 40 ซม.x 30 ซมx 20 ซม. โดยสามารถวางใตเ้บาะท่ีนั่ง

ดา้นหนา้หรือจดัเก็บในช่องเก็บสัมภาระ เหนือศีรษะภายในหอ้งผูโ้ดยสารได ้ส่ิงของท่ีทาง

สายการบินฯ พิจารณาแลว้วา่มีน ้าหนกัหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอนัตรายจะไม่อนุญาตให้

น าขึ้นเคร่ือง สายการบินฯ สงวนสิทธ์ิในการน าส่ิงของดังกล่าวโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง

ร่วมกบัสัมภาระเช็คอิน ทั้งน้ี หากสัมภาระมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินฯ ไดก้ าหนดไว้

ผูโ้ดยสารจะต้องช าระค่าธรรมเนียมสัมภาระน ้ าหนัก เกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเคร่ือง 

ผูโ้ดยสารนั้นสามารถน าวตัถุเหลวขึ้นเคร่ืองได ้ ดงัน้ี: 

o ของเหลวบรรจุในบรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินมีปริมาณไม่เกิน 100 มล. 

o ของเหลวทั้งหมดรวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภณัฑท์ั้งหมดตอ้งใส่รวมกนั

ในถุงใสซิปลอ็ค คือถุงท่ีเปิดแลว้ปิดผนึกไดอี้ก อนุญาตใหน้ าขึ้นคนละ 1 ถุง 

o ผูโ้ดยสารต้องแสดงถุงใส่ของเหลวดังกล่าว ณ จุดตรวจซ่ึงเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิทิ้ง

บรรจุภณัฑใ์ดๆท่ีไม่ตรงตามขอ้ก าหนด                                                               
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o ผลไม:้ ผูโ้ดยสารสามารถน าผลไมใ้ส่กระเป๋าขึ้นเคร่ืองได ้หากจดัเก็บและผนึกไว้

อย่างถูกต้องเหมาะสม และผลไม้ท่ีมีกล่ินฉุนต่างๆจัดเป็นส่ิงของต้องห้ามบน

เคร่ืองระดบัสากล และจะมิไดรั้บอนุญาตใหน้ าใส่กระเป๋าขึ้นเคร่ือง และสัมภาระท่ี

ลงทะเบียนเขม็ฉีดยา กระบอกฉีดยา และเขม็ฉีดยา ท่ีเป็นลกัษณะปากกาท่ีมีเข็มถือ

วา่เขา้ข่ายเป็นส่ิงตอ้งหา้มในการน าขึ้นเคร่ืองบิน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารมีความ

จ าเป็นตอ้งใช้ เน่ืองจากเหตุผลทางการแพทยซ่ึ์งตอ้งมีหลกัฐานใบรับรองแพทย์

ระบุถึงความจ าเป็นต้องพกติดตัวในการเดินทางโดยสารบนเคร่ืองบินมิฉะนั้น

อุปกรณ์ดงักล่าวจะตอ้งยา้ยไปเก็บไวใ้นส่วนของสัมภาระท่ีเช็คอิน 

6. สัมภาระพกพาขึ้นเคร่ืองใดๆ ท่ีมีน ้ าหนักหรือขนาดเกินก าหนดหรืออาจเป็นอนัตรายจะ

ไม่ไดรั้บอนุญาตให้น าขึ้นห้องโดยสาร โดยสายการบินจะคิดค่าธรรมเนียมในอตัราการ

โหลดสัมภาระน ้ าหนักหรือขนาดเกินก าหนด ณ ประตูทางออกขึ้ นเคร่ืองตามอัตรา

ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2.3 อตัราค่าธรรมเนียมโหลดสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัหรือขนาดเกินก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ: ราคาต่อคน / ต่อเท่ียว / ต่อช้ิน 

      7 .  อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน ซ่ึงถือเป็นสัมภาระท่ีตอ้งลงทะเบียนตามขอ้บงัคบัการบินของ

สายการบิน ซ่ึงสามารถลงทะเบียนไดท้่านละ1 กระบอก เคร่ืองกระสุนไม่เกิน 5 กิโลกรัม พร้อมใน

บรรจุภณัฑ์ท่ีแข็งแรง ค่าขนส่งอาวุธปืน 500 บาท ต่อ 1 กระบอก โดยจ ากดัอาวุธปืน 10 กระบอก 

ต่อ 1 เท่ียวบิน สายการบินไม่อนุญาตให้น าขึ้นไปยงัห้องโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ผูโ้ดยสาร

ตอ้งแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีสายการบิน ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของสายการบิน พร้อมแสดงเอกสาร

อนุญาตพกพาอาวุธปืนฉบบัจริงและส าเนาแก่เจ้าหน้าท่ีของสนามบินและสายการบิน (เท่ียวบิน

ภายในประเทศ) ทั้งน้ีสายการบินขอสงวนสิทธ์ิให้กบัผูโ้ดยสารท่ีมาท าการลงทะเบียนท่ีเคาน์เตอร์

ออกบตัรโดยสารตามล าดบั สายการบินไม่รับขนส่งอาวุธปืนและเครืองกระสุนในเท่ียวบินระหวา่ง

ประเทศ 

อตัราค่าธรรมเนียมในโหลดสัมภาระที่มีน ้าหนักหรือขนาดเกนิก าหนด
หรืออาจเป็นอนัตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้น าขึน้ห้องโดยสาร 

เส้นทางภายในประเทศ 1,500 บาท 

เส้นทางระหวา่งประเทศ 2,000 บาท 
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หมายเหต:ุ การเรียกเก็บค่าขนส่งอาวุธปืน  

 o ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารมีอาวุธปืนและไม่ประสงคท่ี์จะจ่ายค่าธรรมเนียมการขนส่ง    

อาวุธปืน ผูโ้ดยสารสามารถขอคืนเงินค่าตัว๋โดยสารไดเ้ตม็จ านวน 

  o กรณีท่ีผูโ้ดยสารน าอาวุธปืนมาเป็นกระบอกท่ี 11 ผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินไดโ้ดยละเวน้ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน แต่ตอ้งเสียค่าส่วนต่างของ

ตัว๋ตามราคาปัจจุบนั 



11 
 

 

 

 

 

บทท่ี 3 
รายละเอยีดการปฎิบัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือ: บริษทั ไทยไลออ้นเมนทารี จ ากดั (Thai Lion Air) 
ท่ีตั้ง: 89/46 อาคารC ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210 
เวลาท าการ: (วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 08:30 น. – 17:30 น.) 
โทรศพัท:์ 02-529-9999 
E-mail: info@lionairthai.com  
Website : https://lionairthai.com  
Facebook : https://www.facebook.com/Thailionair 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีและท่ีตั้งของบริษทัไทยไลออ้นเมนทารี จ ากดั 

mailto:info@lionairthai.com
https://lionairthai.com/
https://www.facebook.com/Thailionair/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร            

 บริษทั ไทยไลออ้นเมนทารี จ ากดั เร่ิมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 และมีการเปิดตวัสายการบิน 
เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีศูนยป์ฏิบติัการและส านกังานใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร เกิดจากความร่วมมือระหวา่งบริษทัสัญชาติไทยต่างๆ และสายการบินไลอ้อนแอร์ 
ของอินโดนีเซียไทยไลออ้นแอร์ ใหบ้ริการเส้นทางบินสู่จุดหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ  

3.2.1 ความหมายของตราสัญลกัษณ์และสโลแกนของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 
• ตราสัญลกัษณ์ คือ การรวมตวักนัของหวัสิงโตและแสงพระอาทิตย ์
• สีของตราสัญลกัษณ์ คือ การผสมผสานระหวา่งสีม่วงแดง+สีเหลือง+สีแดง 
• ตราสัญลกัษณ์น้ีสอดคลอ้งกนัในกลุ่มเครือข่ายไลออ้น 
• สายการบินไลออ้นแอร์ไม่เพียงแต่เป็นสายการบินตน้ทุนต ่าแต่ยงัมอบความปลอดภยั 

และบริการท่ีประทบัใจ 
• สโลแกน “Freedom to Fly” 

อิสระแห่งการบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆแอบแฝง จากสโลแกนท่ีสะทอ้น
ความมุ่งมัน่ของสายการบิน ท่ีจะให้บริการเท่ียวบินในราคาย่อมเยาแก่นักเดินทางผู ้
นิยมความประหยดั ไทยไลออ้นแอร์มีเท่ียวบินตรงจากสนามบินนานาชาติดอนเมืองสู่
จุดหมายยอดนิยมหลายแห่งในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และบินตรงสู่จุดหมาย
ต่างประเทศอยา่งสิงคโปร์ 

 

 

 

  

  
 
                                                                    
 
รูปท่ี 3.2 ตราสัญลกัษณ์และสโลแกนของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 
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3.2.2 รางวลัความส าเร็จของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 
สายการบินไทย ไลออ้น แอร์ ไดรั้บการโหวตใหไ้ดร้างวลั ASIA’S TOP BUDGET  

AIRLINES จากนิตยสาร NOW TRAVEL ASIA โดยนิตยสาร NOW TRAVEL ASIA ได้แยก
ประเภทการโหวต ซ่ึงมีทั้งแหล่งท่องเท่ียว สถานประกอบการดา้นท่องเท่ียวและสายการบิน เป็นตน้ 
เพื่อกระตุน้การเดินทางของนกัท่องเท่ียว และประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งบริการทางการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย พร้อมทั้งสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวไทย เพื่อรองรับการ
เขา้มาของนกัท่องเท่ียว  

รูปท่ี 3.3 การรับรางวลั ASIA’S TOP BUDGET 
 

สายการบินไทย ไลออ้น แอร์ เขา้ร่วมรับการโหวตสายการบินยอดนิยม ใหเ้ป็น  
1 ใน 6 สายการบินท่ีเขา้ร่วมโหวตจากนักท่องเท่ียวชาวจีนซ่ึงโหวตให้ในพิธีมอบรางวลั “2017 
People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists” โดยจัดประกวดแหล่งท่องเท่ียว 
สถานประกอบการดา้นท่องเท่ียว และสายการบิน เพื่อกระตุน้การเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.4 การรับรางวลั ASIA’S TOP BUDGET 
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3.2.3 การตรวจสอบและรับรองมาตราฐานความปลอดภยัระดบัโลก 
ในเครือกลุ่มสายการบินไลออ้นกรุ๊ปไดผ้า่นขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตราฐาน 

ความปลอดภยัระดบัโลกหรือจากหน่วยงาน International Air Transportation (IATA) Operational 
Safety Audit (IOSA) เพื่อยกระดับการจดัการมาตราฐานความปลอดภยัของสายการบินให้มีประ
สิทธภาพมากยิง่ขึ้น 

โดยกระบวนการตรวจสอบมาตราฐานความปลอดภยัของ IOSA มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ทั้ งหมด 8 หัวข้อ ได้แก่ ระบบการบริหารและจัดการองค์กร ระบบการปฏิบัติการบิน ระบบ
ด าเนินการและส่งออกเท่ียวบิน ระบบการปฏิบติัการบนหอ้งโดยสาร ฝ่ายวิศวะกรรมและบ ารุง 
รักษาอากาศยาน ระบบการปฏิบติัการบนภาคพื้น ระบบการจดัการและความปลอดภยัในสินคา้และ
พสัดุ 
 

รูปท่ี 3.5 การรับประกาศนียบตัรการรับรองมาตราฐานความปลอดภยัระดบัโลก 

รูปท่ี 3.6 เคร่ืองหมายผา่นการตรวจสอบและรับรองมาตราฐานความปลอดภยัระดบัโลก 
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3.2.4 เคร่ืองบินรุ่นท่ีใชใ้นปัจจุบนัของสายการบินไทยไลออ้นแอร์(Thai Lion Air)  
มี 2 รุ่น ไดแ้ก่   

 
1. โบอ้ิง 737-800 (BOEING 737-800) 

เป็นท่ีนัง่เบาะหนงัระดบัความสูง 31 น้ิว และความกวา้งของท่ีนัง่ 17 น้ิว ส าหรับ 
ท่ีนั่งชั้นประหยดั(Economy class) ท่ีนั่งท่ีพอดีกบัผูโ้ดยสารให้ความรู้สึกสบายและคุม้ค่า สามารถ
รองรับผูโ้ดยสารไดท้ั้งหมด 189 ท่ีนัง่ 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

รูปท่ี3.7 เคร่ืองบินโบอ้ิง737-800 (BOEING 737-800) 
 

รูปท่ี 3.8 ผงัท่ีนัง่ของเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 (BOEING 737-800) 
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2. โบอ้ิง 737-900อีอาร์ (BOEING 737-900ER) 
เป็นท่ีนัง่เบาะหนงัระดบัความสูง 29 น้ิวและความกวา้งของท่ีนัง่ 17 น้ิว ส าหรับท่ี 

นั่งชั้นประหยดั(Economy class)ท่ีนั่งท่ีพอดีกับผูโ้ดยสารให้ความรู้สึกสบายและคุม้ค่า สามารถ
รองรับผูโ้ดยสารไดท้ั้งหมด 215 ท่ีนัง่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 เคร่ืองบินโบอ้ิง 737-900อีอาร์ (BOEING 737-900ER) 

 

 
รูปท่ี 3.10 ผงัท่ีนัง่ของเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-900อีอาร์ (BOEING 737-900ER) 
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3.2.5 ระบบแสงไฟบนเคร่ืองบินโบอ้ิง (BOEING) 

เป็นระบบไฟ LED แบบใหม่ ท่ีสามารถปรับเปล่ียนสีไปตามแต่ละสภาวะการบิน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 ระบบไฟ LED  ภายในเคร่ืองบินโบอ้ิง (BOEING) 

3.2.6 ระบบกรองอากาศภายในหอ้งโดยสาร 
เน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิด(Covid-19) ทางสายการบินไทยไลออ้นแอร์(Thai Lion Air)   

จึงไดมี้การติดตั้งระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารขึ้นมา เพื่อลดการแพร่กระจาย และเพิ่มความ
ปลอดภยัในแก่ผูโ้ดยสารมากขึ้น การหมุนเวียนอากาศอย่างต่อเน่ืองภายในห้องโดยสารมีทั้งอากาศ
ภายในและภายนอกรวมกนั โดยผ่านระบบการฟอกอากาศ ในการหมุนเวียนของอากาศจะเกิดขึ้น
ในทุกๆ2-3นาที อากาศท่ีจะเขา้สู่ห้องโดยสาร มีการกรองผ่านแผ่นกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
HEPA ก่อนเขา้สู้ห้องโดยสารทุกคร้ัง ซ่ึงแผ่นกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง HEPA สามารถดกั
จบัทั้ง อนุภาคฝุ่ น แบคทีเรีย และไวรัสได้ถึง 99.9% อากาศจะหมุนเวียนภายในห้องโดยสารจาก
เพดานสู่พื้นแทนการหมุนเวียนจากดา้นหลงัไปดา้นหนา้ ช่วยลดการแพร่กระจายของอนุภาคฝุ่ นท่ีมี
ขนาดเลก็ภายในหอ้งโดยสาร 
 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 ระบบกรองอากาศภายในหอ้งโดยสาร 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 
รูปท่ี 3.13 ผงัการบริหารงานของสายการบินไทยไลออ้นแอร์(Thai Lion Air) 
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3.4 ต าแหน่งงาน และ ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย  
3.4.1 ต าแหน่งพนกังานภาคพื้นดิน(Passenger Service) งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีดงัน้ี 
 Check-in Counter  

• ให้ค  าแนะน าผู ้โดยสารเก่ียวกับการลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง(Check-in) 
เท่ียวบิน(Flights)และเวลาเปิด-ปิดของเคาน์เตอร์ลงทะเบียน(Check-in Counter)  

• จดัล าดบัคิวใหผู้โ้ดยสารท่ีท าการลงทะเบียน(Check-in)ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
• ให้ผูโ้ดยสารสแกนคิวอาร์โค้ด(QR Code)เพื่อบันทึกการเดินทางข้ามจังหวัด

เน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิด 19(COVID-19)   
• ติดป้ายสัมภาระติดตวั(Carry-on luggage)ให้แก่ผูโ้ดยสาร และติดป้ายสัมภาระท่ีท่ี

ลงทะเบียนเพื่อท าการโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
• พาผูโ้ดยสารไปส่งท่ีประตูขึ้นเคร่ือง(Gate) หรือพาผูโ้ดยสารไปรับสัมภาระคืนท่ี

แผนกรักษาสัมภาระของผูโ้ดยสารท่ีสูญหาย (Lost & Found) 
• ประชาสัมพนัธ์เรียกผูโ้ดยสารท่ีต้องการเดินทางในเท่ียวบินท่ีก าลังจะ ปิดการ

ลงทะเบียน(Check-in)ใหรี้บมายนืยนัการเดินทาง 
Gate  

• แยกแถวผูโ้ดยสารท่ีลงทะเบียน(Check-in)ผ่านระบบออนไลน์และลงทะเบียนท่ี
หนา้เคาน์เตอร์(Check-in Counter) 

• วดัอุณหภูมิผูโ้ดยสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
• นบัจ านวนบตัรโดยสาร(Boarding Pass) หรือบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครบ

ตามจ านวนท่านท่ีแสดงบนหนา้จอ 
• ตรวจสอบสัมภาระของผูโ้ดยสารท่ีมีน ้ าหนักเกินขอ้ก าหนดของสายการบินและ

เขียนป้าย Limited Release Claim Check(LR)และท าการติดสัมภาระใหผู้โ้ดยสาร  
• ประชาสัมพนัธ์ตามผูโ้ดยสารให้ขึ้นเคร่ืองโดยด่วน กรณีท่ีผูโ้ดยสารมาท่ีประตู

ทางออกขึ้นเคร่ืองชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด 
• รับผูโ้ดยสารขาเขา้ไปต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางไปจงัหวดัอ่ืนๆใหท้นัเวลาเคร่ืองออก  

3.4.2 ต าแหน่ง Training Division ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีดงัน้ี 

• ตรวจสอบเก่ียวกบัเอกสารการฝึกอบรมของพนกังานภาคพื้นดินใหถู้กตอ้ง 
• คียข์อ้มูลการฝึกอบรมของพนกังานเขา้ในระบบ E-learning  
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา  

3.5.1 ช่ือคุณ ณภคั ใจกุศล   ต าแหน่ง หวัหนา้พนกังานตอ้นรับภาคพื้นดิน 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

เร่ิมการปฏิบติังานนบัตั้งแต่ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564  โดยทาง 
สถานประกอบการไดท้ าการยติุการปฏิบติังานสหกิจ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19(COVID-19) 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1 เก็บรวบรวมขอ้มูล จากการปฏิบติังานสหกิจ จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาเพื่อ
จดัเก็บขอ้มูลไวส้ าหรับจดัท าโครงงาน 
3.7.2 ก าหนดหัวขอ้โครงงานท่ีสนใจ โดยศึกษาจากปัญหาท่ีพบในระหว่างการปฏิบติังาน
และท าการเสนอกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 
3.7.3 วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และขอ้มูลจากเวบ็ไซต์มาวิเคราะห์
และปรึกษาพี่พนกังานในการท่ีปฏิบติังานทั้งหมดวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
 3.7.4 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง เพื่อน าขอ้มูล
ท่ีผา่นการวิเคราะห์แกไ้ขแลว้มาใชใ้นการจดัท าโครงงาน 
 3.7.5 สรุปผลการด าเนินงาน โดยการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 
 3.7.6 จดัท าเล่มโครงงานเพื่อน าเสนอกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่พนกังานท่ีปรึกษา 

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน
  

17 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2564 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
1.เก็บรวบรวมขอ้มูล     
2.ก าหนดหวัขอ้
โครงงาน 

    

3.วิเคราะห์ขอ้มูล     
4.ตรวจสอบและแกไ้ข     
5.สรุปผลการ
ด าเนินงาน   

    

6.จดัท าเล่มโครงงาน     
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 3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
3.8.1 ฮาร์ดแวร์ ไดแ้ก่  
●  คอมพิวเตอร์ 
●  เคร่ืองปร้ินทเ์ตอร์ 
● Iphone 12 ProMax, Samsung Galaxy Note 10 Plus  

3.8.2 ซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ 
● Microsoft Word  
● Power point  
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บทท่ี 4 

ผลการปฏิบัติงานโครงงาน 

ผลจากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในบริษทั ไทยไลออ้น เมนทารี จ ากดั โดยไดรั้บ 
มอบหมายงานในต าแหน่งพนักงานภาคพื้นดิน(Passenger Service) คณะผูจ้ัดท ามีจุดประสงค์
เพื่อให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัรหัสอลัฟาเบท รหัสการท่าอากาศยาน และค าศพัทก์ารบินท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงขั้นตอนการปฏิบติังานภาคพื้นดินในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19(COVID-19) มีดงัน้ี 

 
4.1 การส่ือสารด้วยรหัสอัลฟาเบท เป็นการออกเสียงตวัอกัษรท่ีใช้กนัทัว่ไปในวงการส่ือสารทาง
วิทยุ สายการบินน ามาใชเ้พื่อหลีกเล่ียงความคลาดเคล่ือนในการติดต่อส่ือสาร อนัเน่ืองมาจากความ
แตกต่างของส าเนียงการพูดของแต่ละคน จึงไดมี้การใช้รหัสอลัฟาเบทเพื่อการส่ือสาร บนัทึกช่ือ
ผูโ้ดยสารหรือแถวท่ีนัง่ ปัจจุบันแถวท่ีนั่งบนเคร่ืองของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ใช้ถึงตัวอักษร  F 

(Foxtrot) เท่านั้น 
ตารางท่ี 4.1  การออกเสียงรหสัอลัฟาเบท (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATO Phonetic Alphabet 
ตวัอกัษร ค าอ่าน การออกเสียงภาษาไทย 

A Alpha อลั ฟา 
B Bravo  บรา โว่ 
C Charlie  ชาร์ ลี 
D Delta  เดล ท่า 
E Echo เอ โค่ 
F Foxtrot  ฟ็อก ทร็อท 
G Golf  กอลฟ์ 
H Hotel  โฮ เทล 
I India  อิน เดีย 
J Juliet  จูเลียต 
K Kilo  คิ โล 
L Lima  ลิ ม่า 
M Mike  ไมค ์
N November  โน เวม็ เบอร์ 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Passenger_name_record
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Passenger_name_record
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ตารางท่ี 4.2 การออกเสียงรหัสอลัฟาเบท (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในการปฏิบติังานภาคพื้นดิน จ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัNATO Phonetic Alphabet เพื่อใช ้

เรียกแถวท่ีนัง่ในการส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 17A คือ ท่ีนัง่หมายเลข 17Alpha(อลัฟ่า) และ
ยงัใชบ้นัทึกช่ือของผูโ้ดยสาร เพื่อความถูกตอ้งในการสะกดตวัอกัษร ทั้งยงัสะดวกรวดเร็วในการฟัง
ใหมี้ความเขา้ใจมากขึ้น 
 
ตวัอยา่งการสะกดช่ือ :  Boonyavee  Homlert  

ช่ือจริง สะกดเป็น Bravo-Oscar-Oscar-November-Yankee-Alpha-Victor-Echo-Echo  
นามสกุล สะกดเป็น Hotel-Oscar-Mike-Lime-Echo-Romeo-Tango 
 

ตวัอยา่งการสะกดช่ือ : Keatsanee Kumpatdee 
ช่ือจริง สะกดเป็น Kilo-Echo-Alpha-Tango-Sierra-Alpha-November-Echo-Echo  
นามสกุล สะกดเป็น Kilo-Uniform-Mike-Papa-Alpha-Tango-Delta-Echo-Echo  

NATO Phonetic Alphabet(ต่อ) 

ตวัอกัษร ค าอ่าน การออกเสียงภาษาไทย 

O Oscar  ออส การ์ 

P Papa ปา ป้า 

Q Quebec  เค เบค็ 

R Romeo  โร มี โอ 

S Sierra  ซี เอีย ร่า 

T Tango  แทง โก ้

U Uniform  ย ูนิ ฟอร์ม  

V Victor วิค เท่อร์ 

W Whiskey  วิส ก้ี 

X X-ray  เอก็สเรย ์

Y Yankee  แยง คี ่

Z Zulu  ซู ล ู
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4.2 รหัสท่าอากาศยานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 4.3 รหสัท่าอากาศยาน(IATA) 

 

รหสัของท่าอากาศยานเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งรู้  เน่ืองจากในการปฏิบติังานอยา่งการออกตัว๋ 
โดยสารซ่ึงจะตอ้งเขา้ในระบบของไทยไลออ้น  โดยไฟร์ทท่ีท าการบินแต่ละเท่ียวจะแสดงเป็นรหัส
ท่าอากาศยานปลายทางเท่านั้นซ่ึงจะไม่มีค  าแปลหรือค าเตม็ปรากฎใหท้ราบ เช่น จงัหวดักระบ่ี จะใช้
รหสัคือ KBV หรือ จงัหวดัสงขลา จะใชเ้ป็นรหสั  HDY โดยเป็นท่ีรู้กนัในการปฏิบติังาน 
 

IATA จังหวัด ที่ตั้ง ท่าอากาศยาน 

KBV กระบ่ี อ.เมือง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
(Don Mueang International Airport) 

DMK กรุงเทพ ดอนเมือง ท่าอากาศยานกระบ่ี 
(Krabi Airport) 

KKC ขอนแก่น อ.เมือง ท่าอากาศยานขอนแก่น 
(Khon Kaen Airport) 

CEI เชียงราย อ.เมือง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย 
(Chiang Rai International Airport) 

CNX เชียงใหม ่ อ.เมือง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม ่
(Chiang Mai International Airport) 

TST ตรัง อ.เมือง ท่าอากาศยานตรัง 
(Trang Airport) 

NST นครศรีธรรมราช อ.เมือง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
(Nakhon Si Thammarat Airport) 

PHS พิษณุโลก อ.เมือง ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
(Phitsanulok Airport) 

HKT ภูเก็ต อ.ถลาง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Phuket International Airport) 

URT สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
(Surat Thani Airport) 

HDY สงขลา อ.คลองหอยโข่ง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ ่
(Hat Yai International Airport) 

UTH อุดรธานี อ.เมือง ท่าอากาศยานอุดรธานี 
(Udon Thani Airport) 

UBP อุบลราชธานี อ.เมือง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
(Ubon Ratchathani Airport) 
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4.3 ค าศัพท์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  

 

ตารางท่ี 4.4 ค าศพัทส์นามบิน (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vocabulary Meaning 

A 
Aircraft   เคร่ืองบิน 
Airline Counter เคาน์เตอร์สายการบิน 
Airline  สายการบิน 
Airport  สนามบิน 
Aisle seat  ท่ีนัง่ติดทางเดิน 
Arrivals ขาเขา้ (เท่ียวบินขาเขา้) 
B 
Board   การขึ้นเคร่ือง 
Boarding Pass   บตัรท่ีนัง่โดยสาร(ตัว๋เคร่ืองบิน) 
Boarding-Time เวลาขึ้นเคร่ือง 
Business-Class ท่ีนัง่โดยสารชั้นธุรกิจ 
C 
Cabin crew   ลูกเรือ 
Captain กปัตนัเคร่ืองบิน 
Carousel สายพานหรือรางเล่ือนกระเป๋า 
Carry-on Luggage  กระเป๋าลากขึ้นเคร่ือง(สัมภาระติดตวั) 
Checked-bag กระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
Check-in-desk เคาน์เตอร์เช็ค-อิน 
Complimentary ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
Concourse ชานชาลา 
Connecting Flight การต่อเคร่ืองบิน 
Currency Exchange บริการแลกเปล่ียนเงินตรา 
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ตารางท่ี 4.5 ค  าศพัทส์นามบิน (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulary Meaning 

D 
Dangerous Goods สินคา้อนัตราย 
Delayed เคร่ืองดีเลย(์ไปแลว้) 
Departures ขาออก (เท่ียวบินขาออก) 
Departure lounge หอ้งรับรองผูโ้ดยสารขาออก 
Departure Time เวลาออกเดินทาง 
Destination เมืองปลายทาง 
Direct flight เท่ียวบินตรงไม่จอดพกั 
Domestic Flight เท่ียวบินภายในประเทศ 
Duty-Free สินคา้ปลอดภาษี 
E 
Economy class ท่ีนัง่โดยสารชั้นประหยดั 
Emergency Exits ทางออกฉุกเฉิน 
Emergency Landing  ลงจอดฉุกเฉิน 
Emergency Seat  ท่ีนัง่ตรงทางออกประตูฉุกเฉิน 
Estimated Time of Arrival เวลาท่ีคาดวา่จะถึง 
Estimated Time of Departure  เวลาท่ีคาดวา่จะออกเดินทาง 
Excess baggage สัมภาระส่วนเกิน 
Excess baggage charge ค่าปรับสัมภาระส่วนเกิน 
Exit row แถวท่ีติดกบัทางออก 
F 
Final Call การเรียกขึ้นเคร่ืองคร้ังสุดทา้ย 
Flight Attendant พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
Flight number หมายเลขเท่ียวบิน 
Fragile สต๊ิกเกอร์ติดสัมภาระท่ีเปราะบาง 
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ตารางท่ี 4.6 ค  าศพัทส์นามบิน (3) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary Meaning 

G 
Gate  ประตูขึ้นเคร่ือง 
Gate Closed ประตูขึ้นเคร่ืองปิดแลว้ 
Gate Closing Time เวลาประตูขึ้นเคร่ืองปิด 
Ground Staff  พนกังานภาคพื้น 
I 
Immigration ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
Immigration Form ใบตรวจคนเขา้เมือง 
Information Screen  จอแสดงขอ้มูลเท่ียวบิน 
International flight เท่ียวบินต่างประเทศ 
Itinerary ตารางการเดินทาง 
L 
Landed  เคร่ืองลงจอดแลว้ 
Landing การลงถึงพื้น 
Land-Time  เวลาท่ีเคร่ืองบินจะถึงพื้น 
Liquids ของเหลว 
Lost and Found  บริการติดตามสัมภาระสูญหาย 
M 
Middle Seat  ท่ีนัง่ตรงกลาง 
O 
Offload ไม่ใหไ้ป หรือ การเอาผูโ้ดยสาร หรือ 

ส่ิงของออกจากเคร่ืองบิน 
One-way trip  เดินทางเท่ียวเดียว 
Oversize baggage claim ช่องรับสัมภาระเกินขนาด 
Overweight น ้าหนกัเกิน 
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ตารางท่ี 4.7 ค าศพัทส์นามบิน (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulary Meaning 

P 
Passport หนงัสือเดินทาง 
Passenger ผูโ้ดยสาร 
Passengers lounge  หอ้งรับรองผูโ้ดยสาร 
Power Bank แบตเตอร่ีส ารอง 
Prohibited Items ส่ิงของตอ้งหา้ม 

R 
Registered luggage สัมภาระท่ีลงทะเบียนแลว้ 
Round trip  เดินทางไปกลบั 
Row แถว 
Runway  ทางขึ้นลงเคร่ืองบิน 
S 
Seat ท่ีนัง่ 
Seat belt เขม็ขดันิรภยั 
Seat number เลขท่ีนัง่ 
Suitcase กระเป๋าเดินทาง 
T 
Take off  บินขึ้น 
Terminal อาคารผูโ้ดยสาร 
To broad  ขึ้นเคร่ือง 
To landing  ลงจอด 
To check-in เช็ค-อิน 
Transit Passenger ผูโ้ดยสารต่อเคร่ือง 
Trolley  รถเขน็สัมภาระ 
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ตารางท่ี 4.8 ค าศพัทส์นามบิน (5) 

 
 
 

 
 
 

เน่ืองจากค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท างาน เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นค าศพัทเ์ฉพาะท่ี 
ใช้ในทางการบิน หากไม่ทราบความหมายของค าศัพท์เหล่าน้ี จะส่งผลท าให้เกิดการส่ือสารท่ี
ผิดพลาดกนัได ้เช่น บตัรท่ีนัง่โดยสาร หรือส่วนใหญ่ท่ีผูโ้ดยสารเรียกวา่ "ตัว๋เคร่ืองบิน" ค าศพัทท่ี์ใช้
คือค าวา่ Boarding Pass  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulary Meaning 

V 
Visa วีซ่า 
W 
Window Seat   ท่ีนัง่ริมหนา้ต่าง 
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4.4 การปฏิบัติงานในส่วนเคาน์เตอร์ลงทะเบียนในสถานการณ์โควิด-19(COVID-19) 

รูปท่ี 4.1  ใบเท่ียวบินแสดงรายละเอียดเท่ียวบิน 
 

• ในการปฏิบติังานคณะผูจ้ดัท าจะตอ้งมีใบเท่ียวบินพกติดตวัอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลใน
การแนะน าหรือใหค้  าตอบกบัผูโ้ดยสารท่ีมีความสงสัยเร่ืองการเดินทางของเท่ียวบินนั้นๆ 

1. ตวัยอ่ของสายการบินไทยไลออ้นแอร์(Airline code) = SL 
2. หมายเลขเท่ียวบิน(Flight Number) 
3. อาคารสนามบินเท่ียวบินขาออก(Departure Terminal) = T2 
4. ประตูขึ้นเคร่ือง(Departure Gate) 
5. เวลาเคร่ืองออก(Departure Time) 
6. รหสัท่าอากาศยานปลายทาง(IATA) 

 
• การนบัเวลาเปิด-ปิดการลงทะเบียนเพื่อยนืยนัการเดินทาง  
เคาน์เตอร์ส าหรับเท่ียวบินภายในประเทศเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาก าหนดการเดินทาง 2 ชัว่โมง 

และปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาก าหนดการเดินทาง 45 นาที เท่ียวบินระหวา่งประเทศเปิดใหบ้ริการ 
ก่อนเวลาก าหนดการเดินทาง 3 ชัว่โมงและปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาก าหนดการเดินทาง 1 ชัว่โมง 
ตวัอยา่งการนบัเวลาเปิด-ปิด 

ล าดบัท่ี 16  SL 792 เดินทางไปท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
 เวลาเคร่ืองออก 17.20 นาฬิกา 
ดงันั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชเคาน์เตอร์จะเปิดให้ลงทะเบียน เวลา 15.20 นาฬิกา 

และปิดการลงทะเบียนในเวลา 16.35 นาฬิกา 
 

1 

 2 

  

 
 

3 

4 

5 

6 

 

การนับเวลา 
เปิด-ปิดเคาน์เตอร์ 
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• การดูจอแสดงขอ้มูลการลงทะเบียนยนืยนัการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอแสดงแต่ละเท่ียวบินท่ีเปิดใหล้งทะเบียนยืนยนัการเดินทาง(Check-in) 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอแสดงรายละเอียดของเท่ียวบิน 
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•  แสดงป้ายคิวอาร์โคด้(QR Code) การเดินทางเขา้จงัหวดัต่างๆ 
ดว้ยสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) คณะผูจ้ดัท าจะตอ้งใหผู้โ้ดยสารทุกท่านท่ี 

เดินทางกบัสายการบินไทยไลออ้นแอร์ ท าการสแกนคิวอาร์โคด้(QR Code) เพื่อบนัทึกขอ้มูลการ
เดินทางเขา้ในจงัหวดัต่างๆ 

รูปท่ี 4.4 ป้ายคิวอาร์โคด้(QR Code) การเดินทางเขา้จงัหวดัต่างๆ 

 

• การติดป้ายสัมภาระท่ีลงทะเบียนเพื่อโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
คอยตรวจสอบสัมภาระของผูโ้ดยสาร ทางผูโ้ดยสารสามารถท าการลงทะเบียนสัมภาระใต ้

ทอ้งเคร่ืองได้ และในสัมภาระท่ีท าการโหลดจะตอ้งไม่มี โน้ตบุ๊ค กลอ้งถ่ายรูป แบตเตอร่ี หรือ
ส่ิงของมีค่า ซ่ึงผูโ้ดยสารสามารถโหลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ืองได้ไม่เกิน10 กิโลกรัม โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย หากน ้าหนกัเกินตอ้งใหผู้โ้ดรสารช าระค่าสัมภาระส่วนเกินเพิ่มเติม 

รูปท่ี 4.5 การติดป้ายสัมภาระท่ีลงทะเบียนเพื่อโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
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• การติดป้ายสัมภาระท่ีถือขึ้นเคร่ือง 
คณะผูจ้ดัท าจะตอ้งคอยติดป้ายสัมภาระใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีเขา้มาท าการลงทะเบียน 

(Check-in)ส าหรับสัมภาระท่ีถือขึ้นเคร่ืองจะตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม ตามเง่ือนไขของสาย
การบินท่ีไดก้ าหนดไว ้

รูปท่ี 4.6 ป้ายสัมภาระท่ีถือขึ้นเคร่ือง 

 
• การพาผูโ้ดยสารไปติดต่อแผนกติดตามสัมภาระสูญหาย(Lost and Found) 

กรณีผูโ้ดยสารตอ้งการติดต่อเก่ียวกบัสัมภาระท่ีไดท้ าการโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไปแลว้     
คณะผูจ้ดัท าจะตอ้งพาผูโ้ดยสารไปรับสัมภาระท่ีแผนกติดตามสัมภาระสูญหาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 พาผูโ้ดยสารมารับสัมภาระคืนท่ีแผนกติดตามสัมภาระสูญหาย 
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• พาผูโ้ดยสารไปส่งท่ีประตูขึ้นเคร่ือง(Gate) 

กรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ทราบทางไปประตูขึ้นเคร่ือง(Gate) คณะผูจ้ดัท าจะตอ้งท าหนา้ท่ีพา 
ผูโ้ดยสารไปส่งใหถึ้งในเกท 

 

รูปท่ี 4.8 พาผูโ้ดยสารไปส่งประตูขึ้นเคร่ือง(Gate) 

 

4.5 การปฏิบัติงานในส่วนประตูขึน้เคร่ืองในสถานการณ์โควิด-19 
ผูโ้ดยสารจะตอ้งแสดงตวั ณ ประตูขึ้นเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซ่ึง 

ประตูขึ้นเคร่ืองจะปิด 20 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง 
•  คณะผูจ้ดัท าตอ้งท าการตั้งป้ายโซนท่ีนัง่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียกผูโ้ดยสาร 
ขึ้นเคร่ืองทุกคร้ัง 

 

รูปท่ี 4.9 ป้ายแสดงล าดบัโซนท่ีนัง่บนเคร่ือง 
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• หนา้จอ จะมี 2 เคร่ืองท่ีใชข้ณะปฏิบติังาน  

1. คือ หนา้จอแสดงรายละเอียด จ านวนและประเภทผูโ้ดยสารทั้งหมด 

ของเท่ียวบินนั้นๆ 

รูปท่ี 4.10 หนา้จอแสดงจ านวนและประเภทผูโ้ดยสาร 

 

1.BK (Booking) หมายถึง จ านวนผู้โดยสารท่ีท าการจองตั๋วมาท้ังหมด 192 คน 
2. Cl (Check-in) หมายถึง จ านวนผู้โดยสารท่ีท าการลงทะเบียนยืนยนัการเดินทางมาแล้ว 128 คน 
3. BD (Board) หมายถึง จ านวนผู้โดยสารท่ีขึน้เคร่ืองแล้ว 0 คน 
4. YTB (Yet to Bound) หมายถึง จ านวนผู้โดยสารท่ีไม่ได้ขึน้เคร่ือง 128 คน 
5. Thru (Check Through) หมายถึง ผู้ โดยสารต่อเคร่ืองไปยังเท่ียวบินระหว่างประเทศและมี
สัมภาระ 
6. Inbound หมายถึง ผู้โดยสารต่อเคร่ืองไปยังเท่ียวบินภายในประเทศ เช่น เดินทางจากอุดรมาลง
ดอนเมืองแล้วต่อเคร่ืองไปหาดใหญ่ เป็นต้น 
7. WCHR (WHEELCHAIR) หมายถึง ผู้โดยสารท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
8. INF (Infant) หมายถึง ผู้โดยสารท่ีเป็นเดก็ทารก-อายตุ า่กว่า 8 ปี  
9. UMNR (Unaccompanied Minor) หมายถึง ผู้โดยสารเดก็ท่ีอายุระหว่าง 8 ปี จนถึงอายตุ า่กว่า 12 
ปี เดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางไปด้วย ต้องมีใบเซ็นรับรองจากผู้ปกครอง 
10. CHLD (Children) หมายถึง ผู้โดยสารเดก็ท่ีอาย ุ12-16 ปี 
 

1 2 3 4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
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2. เม่ือพร้อมบอร์ดผูโ้ดยสาร ให้กดท่ีค าวา่ BOARDING  

 

รูปท่ี 4.11 หนา้จอแสดงสถานะท่ีประตูขึ้นเคร่ือง(Gate) 

 

• หลงัจากนั้นจะเป็นการประชาสัมพนัธ์เรียกผูโ้ดยสารขึ้นเคร่ืองเม่ือเร่ิมบอร์ดผูโ้ดยสาร ซ่ึง 
จะประกาศดว้ยภาษาไทยก่อนแลว้ตามดว้ยภาษาองักฤษตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.9 ประโยคการประกาศเรียกผูโ้ดยสารขึ้นเคร่ือง 

ALL REMAINING PASSENGERS 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

       เรียนท่านผูโ้ดยสารโปรดทราบ 
ขณะน้ีสายการบินไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบิน
ท่ี SL…พร้อมแลว้ท่ีจะออกเดินทางไปยงัท่า
อากาศยาน… 
       เรียนเชิญผูโ้ดยสารทุกท่านขึ้นเคร่ือง 
ไดท่ี้ประตูทางออกหมายเลข… 
       กรุณาแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือหนงัสือเดินทาง พร้อมกบับตัรท่ีนัง่ ต่อ
เจา้หนา้ท่ี ณ ประตูทางออก และพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ขอบคุณค่ะ/ครับ 

       Ladies and gentlemen, Thai Lion Air flight 
SL…bound for…is now ready for boarding. 
 
       We would like to invite all remaining  
Passengers please board now at gate number... 
       And please present your boarding pass 
and passport to our staff at the boarding gate 
and to our cabin crew. Thank you 
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• หลงัจากประกาศเรียกผูโ้ดยสารขึ้นเคร่ืองแลว้ คณะผูจ้ดัท าจะตอ้งท าการวดัอุณหภูมิ 
ผูโ้ดยสารทุกท่าน ณ ประตูขึ้นเคร่ือง เน่ืองจากเป็นมาตรการการป้องกนัของสายการบินในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19)   

รูปท่ี4.12 การวดัอุณหภูมิผูโ้ดยสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

 

• การดูหนา้จอสถานะผูโ้ดยสารท่ีท าการขึ้นเคร่ือง 

รูปท่ี 4.13 หนา้จอแสดงสถานะผูโ้ดยสารท่ีขึ้นเคร่ือง 

 

จากภาพ อธิบายไดว้า่ มีจ านวนผู้โดยสารท่ีท าการจองตั๋วมาท้ังหมด 156 คน แต่ได้ท าการ 
ลงทะเบียนยืนยนัทางเดินทาง(Check-in)เรียบร้อยแล้วจ านวน 146 คน และได้ท าการขึน้เคร่ืองแล้วมี
จ านวน 145 คน ดังนั้นเหลือผู้โดยสารเพียง 1 คนท่ีลงทะเบียนยืนยันทางเดินทางมาแล้วแต่ยงัไม่ได้
ขึน้เคร่ือง 
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• การเขียนบตัรโดยสาร(boarding pass)ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีลงทะเบียนออนไลน์ ใบน้ี 
สามารถตดัออกมาใชส่้วนไหนก็ไดม้าเขียน แบ่งใชไ้ด ้3 คร้ัง คณะผูจ้ดัท าจะตอ้งท าการเขียนใบน้ี 
โดยจะตอ้งเขียน ช่ือ/ล าดับหมายเลข/หมายเลขท่ีนั่งของผูโ้ดยสารใหค้รบ 

 

รูปท่ี 4.14 บตัรโดยสาร(boarding pass)ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีลงทะเบียนออนไลน์ 

 

• การนับบตัรโดยสาร(boarding pass)ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีลงทะเบียนออนไลน์ โดยคณะผูจ้ดัท า
จะตอ้งท าหนา้ท่ีนบัจ านวนบตัรโดยสาร ให้ครบ 10ใบ จากนั้นเยบ็เขา้ดว้ยกนัเป็นกองๆแยกไว ้
เพื่อเอาไวรี้เช็คจ านวนผูโ้ดยสารท่ีมาขึ้นเคร่ืองจริงกบัจ านวนสถานะผูโ้ดยสารท่ีแสดงอยู่บน
หนา้จอซ่ึงจะตอ้งตรงกนัเสมอ 

 

รูปท่ี 4.15 การนบับตัรโดยสาร(boarding pass) 
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• การตรวจจบัสัมภาระผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการน าขึ้นเคร่ือง ณ ประตูขึ้นเคร่ือง(Gate) 
กรณีท่ีสัมภาระของผูโ้ดยสารมีน ้าหนกัเกิน 7 กิโลกรัม ดงันั้นจึงไม่อนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ือง 

ได ้คณะผูจ้ดัท าตอ้งให้ผูโ้ดยสารท าการโหลดใตท้อ้งเคร่ืองเท่านั้น และภายในสัมมภาระท่ีท าการ
โหลดจะตอ้งไม่มีโนต้บุ๊ค กลอ้งถ่ายรูป แบตเตอร่ี หรือส่ิงของมีค่า หากมี ตอ้งน าออกจากสัมภาระ
เพื่อท าการโหลด  

 

รูปท่ี 4.16 การตรวจจบัสัมภาระผูโ้ดยสารท่ีมีน ้าหนกัเกิน (1) 

นอกจากน้ี กรณีท่ีผูโ้ดยสารท าการซ้ือขนมมากกวา่ 4 กล่องขึ้นไป ทางสายการจะถือวา่ 
ผูโ้ดยสารน าไปจ าหน่าย จะตอ้งช าระค่าน ้ าหนักของขนมเพิ่มในอตัราท่ีทางสายการบินก าหนด 
ยกตวัอยา่งเช่นภาพน้ี 

รูปท่ี 4.17 การตรวจจบัสัมภาระผูโ้ดยสารท่ีมีน ้าหนกัเกิน (2) 
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• การเขียนป้ายสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง(Limited Release Claim Check) 
หลงัจากคณะผูจ้ดัท าเขียนป้าย Limited Release Claim Check เรียบร้อยแลว้ น าป้ายใบน้ี 

แขวนไวก้บัสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 

รูปท่ี 4.18 ป้าย Limited Release Claim Check 
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• กรณีท่ีผูโ้ดยสารมาขึ้นเคร่ืองชา้จะตอ้งท าการประกาศเรียกผูโ้ดยสารใหรี้บมาขึ้นเคร่ือง ซ่ึง 
จะประกาศดว้ยภาษาไทยก่อนแลว้ตามดว้ยภาษาองักฤษตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.10 ประโยคการประกาศเรียกผูโ้ดยสารขึ้นเคร่ืองรายบุคคลกรณีท่ีมาชา้ 

 

 

• กรณีประกาศเรียกขึ้นเคร่ืองคร้ังสุดทา้ย  ซ่ึงจะประกาศดว้ยภาษาไทยก่อนแลว้ตามดว้ย 
ภาษาองักฤษตามล าดบั  

ตารางท่ี 4.11 ประโยคการประกาศเรียกผูโ้ดยสารขึ้นเคร่ืองคร้ังสุดทา้ย 

PAGING PASSENGER 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

       เรียนท่านผูโ้ดยสารโปรดทราบ 
ประกาศจากสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 
เท่ียวบินท่ี SL… ซ่ึงจะออกเดินทางไปยงัท่า
อากาศยาน… 
       ขอเรียนเชิญผูโ้ดยสารท่ีใชน้ามวา่ 
คุณ…กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีภาคพื้น ณ ประตู
ทางออกหมายเลข…ขอบคุณค่ะ/ครับ 

       Ladies and gentlemen, paging for  
passenger (Mr./Mrs./Ms.) …Passenger on 
Thai Lion Air flight SL… bound for… 
 
       Please identify yourself at gate 
number… Thank you for your attention.  

FINAL CALL  

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

       เรียนท่านผูโ้ดยสารโปรดทราบ 
ประกาศคร้ังสุดทา้ยของสายการบินไทยไล
ออ้นแอร์ เท่ียวบินท่ี SL…ซ่ึงจะออกเดินทาง
ไปยงัท่าอากาศยาน… 
       ขอเชิญผูโ้ดยสารทุกท่าน กรุณาขึ้น 
เคร่ืองโดยด่วน ณ ประตูทางออกหมายเลข...
ขอบคุณค่ะ/ครับ 
       (ขอเชิญผูโ้ดยสารท่ีใชน้ามวา่คุณ… 
กรุณาขึ้นเคร่ืองโดยด่วน ณ ประตูทางออก
หมายเลข…ขอบคุณค่ะ/ครับ) 

       Ladies and gentlemen, this is the  
final call for Thai Lion Air flight SL… 
bound for… 
 
       Would all remaining passengers 
please proceed to gate number… 
immediately. Thank you for your attention.   
       (Would passenger name (Mr./Mrs./Ms.) 
… please proceed to gate number… 
immediately. Thank you for your attention. 
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• กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงประตูขึ้นเคร่ือง(Gate)ตอ้งประกาศแจง้ใหผู้โ้ดยสารทราบ 
ตารางท่ี 4.12 ประโยคท่ีใชใ้นการประกาศเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงประตูทางออก 

 

• การไปรับผูโ้ดยสารไปต่อเคร่ือง (Connecting Flight) โดยจะตอ้งพาผูโ้ดยสารไปให ้
ทนัเวลาขึ้นเคร่ืองของเท่ียวบินต่อไป 
***ปกติแลว้สายการบินไทยไลออ้นแอร์ไม่มีบริการน้ี เน่ืองจากเป็นสายการบินตน้ทุนต ่า แต่ในเคส
น้ีเป็นกรณีพิเศษ เพราะเท่ียวบินก่อนหน้ามีการล่าช้าท าให้มาถึงในเวลากระชั้นชิด สายการบินจึง
ตอ้งรับผิดชอบโดยการรอรับผูโ้ดยสารจากเท่ียวบินขาเข้าท่ีล่าช้าเพื่อไปส่งผูโ้ดยสารให้ทันใน
เท่ียวบินต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.19 การไปรับผูโ้ดยสารเพื่อมาต่อเคร่ือง 

GATE CHANGE 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

       เรียนท่านผูโ้ดยสารโปรดทราบ 
ประกาศจากสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 
เท่ียวบินท่ี SL… ซ่ึงจะออกเดินทางไปยงัท่า
อากาศยาน… 
       มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนประตูทางออก 
จากประตูทางออกหมายเลข…เป็นประตู
ทางออกหมายเลข… 
       ทางสายการบิน ตอ้งขออภยัในความไม่
สะดวก ขอบคุณค่ะ/ครับ 

       Ladies and gentlemen, the boarding gate 
for Thai Lion Air flight SL… bound for… 
has been changed from gate number…to 
gate number… 
        
 
 
       We do apologize for any inconvenience. 
Thank you.  
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• การไปรับเคร่ืองจะต้องจดบันทึกลงในแบบฟอร์มรายงานการจัดการเท่ียวบิน (Flight 
Handling Report Form) ส่ิงท่ีตอ้งจดบนัทึกมีดงัน้ี 

1. บนัทึกรายละเอียดเท่ียวบินขาเขา้นั้นๆ  
2. บนัทึกจ านวนกปัตนั ลูกเรือ และผูโ้ดยสารใหค้รบถูกตอ้ง 
3. Schedule Time of Arrival (STA) 

บนัทึกเวลาท่ีเคร่ืองบินตอ้งแตะพื้นทางว่ิงและจอดสนิทตามตารางท่ีก าหนดไว ้ 
4. Estimated Time Arrival (ETA)  

บนัทึกเวลาโดยประมาณค่าท่ีเคร่ืองบินจะแตะพื้น  
5. Actual Time Arrival (ATA)  

บนัทึกเวลาท่ีเคร่ืองบินแตะพื้นทางว่ิงและจอดสนิทจริง 
6. บนัทึกเวลาตั้งแต่เร่ิม Offload ผูโ้ดยสารและเวลาท่ี Offload ผูโ้ดยสารเสร็จแลว้ 

 

 

รูปท่ี 4.20 ตวัอยา่งใบบนัทึกการรับเคร่ืองเท่ียวบินขาเขา้ 
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รูปท่ี 4.21 บรรยากาศตอนรอรับเคร่ืองเท่ียวบินขาเขา้และท าการจดบนัทึกขอ้มูล 

 

 

รูปท่ี 4.22 บรรยากาศในขณะก าลงั Offload ผูโ้ดยสารเท่ียวบินขาเขา้ 
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• ขั้นตอนการพิมพใ์บรายช่ือผูโ้ดยสาร กปัตนัและลูกเรือในแต่ละเท่ียวบิน (Manifests) 
โดยใบน้ีจะท าการพิมพใ์หลู้กเรือก่อนท่ีจะท าการบอร์ดผูโ้ดยสาร เพื่อเป็นการใหข้อ้มูล 

ลูกเรือทราบและเพื่อเตรียมพร้อมในการใหบ้ริการ 

 

รูปท่ี 4.23 ขั้นตอนการพิมพใ์บ Manifests(1) 

 

1. คลิกท่ี F1 Flight ตรงแถบดา้นบน   
2. ไปท่ีแถบเมนูดา้นซา้ย คลิกท่ี Counts 
3. จากนั้นจะขึ้นหนา้จอ Counts เลือก Gender Zone Counts  
4. จากนั้นใหท้ าการ เลือกท่ี Print/Email  
5. และกดท่ีปุ่ ม OK เพื่อยนืยนั 

 
 

 

1 

2 

3 

4 
5 
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รูปท่ี 4.24 ขั้นตอนการพิมพใ์บ Manifests(2) 

6. จากนั้นจะขึ้นหนา้จอ Email/Print Options น้ี ให้เลือกท่ี Print  
7. และกดปุ่ มยนืยนั OK 

 

รูปท่ี 4.25 ขั้นตอนการพิมพใ์บ Manifests(3) 
8. ขั้นตอนถดัไป ใหไ้ปท่ีแถบดา้นบน คลิก F3 Boarding  
9. จากนั้นไปท่ีแถบเมนูดา้นซา้ย ใหก้ดท่ี Psgr Manifests 

6 

 

7 

8 

9 
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รูปท่ี 4.26 ขั้นตอนการพิมพใ์บ Manifests(4) 

10. จากนั้นจะขึ้นหนา้จอ Passenger Manifests ต่อไปเลือก  Preliminary Manifests, Passenger 

Counts, Infant List, Special Passenger Manifests และ IATA Passenger Information 
11. และเลือกท่ี Print/Email Selected  

12. กดท่ีปุ่ ม OK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.27 ขั้นตอนการพิมพใ์บ Manifests(5) 

13. จากนั้นจะขึ้นหนา้จอ Email/Print Options น้ี ให้เลือกท่ี Print  
14. และ กด OK เพื่อพิมพ ์เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย ส าหรับการพิมพใ์บ Manifests ใหลู้กเรือ 

11 

12 

13 

14 

10 
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4.6 เงื่อนไขในการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19(COVID-19) 

เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานสหกิจในช่วงโควิด ทางสายการบินจึงมีมาตราการการ 
ป้องกนัอย่างเขม้งวดในการเดินทาง คณะผูจ้ดัท าจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้และตอ้งท าความเขา้ใจ
ในเร่ืองของเง่ือนไขในการเดินทางตามท่ีสายการบินไดมี้เพิ่มขึ้นมาในช่วงน้ี เพื่อท่ีคณะผูจ้ดัท าจะได้
สามารถใหค้  าแนะน าและตอบขอ้สงสัยใหก้บัผูโ้ดยสารไดโ้ดยไม่ลงัเล   

หากผูโ้ดยสารท่ีมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปยงัจงัหวดัต่างๆ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมี 
หลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการเดินทาง  หากไม่มีหลักฐานตามท่ีสายการบินก าหนดจะไม่
สามารถเดินทางไปยงัจงัหวดัปลายทางได ้
ยกตวัอยา่ง  มาตรการการเดินทางเขา้จงัหวดัภูเก็ต 

รูปท่ี 4.28 มาตราการการเดินทางเขา้จงัหวดัภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.29 ผลการตรวจหาเช้ือโควิดท่ีใชไ้ด ้



49 
 

 

 
รูปท่ี 4.30 ใบรับรองแพทยเ์ขา้รับการรักษาโควิดท่ีใชไ้ด ้

 

 
รูปท่ี 4.31 ผลการตรวจหาเช้ือโควิดท่ีใชไ้ม่ได ้
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     บทที ่5  
          สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1.1 จากการท่ีไดฝึ้กปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั ไทยไลออ้นเมนทารี จ ากดั  
ในต าแหน่งงานบริการภาคพื้นดิน(Passenger Services) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานภาคพื้น 
ไดศึ้กษารหัสอลัฟาเบท รหัสท่าอากาศยานต่างๆและค าศพัท์เฉพาะภาษาองักฤษของการบิน จึงได้
จดัท าโครงงานน้ีขึ้น เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานในส่วนงานภาคพื้นดินกบัผูท่ี้สนใจและยงั
ช่วยลดแรงบุคลากรในการสอนงานให้นักศึกษาฝึกงานหรือพนักงานใหม่ของบริษทัให้สามารถ
ศึกษาการท างานเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเอง 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
ในการจดัท าโครงงานฉบบัน้ีมีรายละเอียดเน้ือหาท่ีค่อนขา้งเยอะ ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าตอ้งใช ้

เวลานานในการเรียบเรียงขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 
5.1.3 ขอ้เสนอแนะโครงงาน 
● ควรหาข้อมูลเก่ียวกับการท างานภาคพื้นเพิ่มเติมและค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท างานจากเวบ็ไซตห์ลายๆแหล่ง 
● ปรึกษาพนักงานและอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัเล่มโครงงานสหกิจ เพื่อให้เน้ือหา

เล่มโครงงานออกมาสมบูรณ์และมีความถูกตอ้ง 
 

5.2 ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
● ไดล้งมือและปฏิบติังานจริง 
● ไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆนอกเหนือจากท่ีเรียนและไดเ้รียนรู้รหัสอลัฟาเบท รหัสท่า

อากาศยานต่างๆท่ีไม่เคยไดเ้จอและไดเ้รียนรู้ค าศพัทเ์ฉพาะของการบินมากขึ้น 
● ไดรู้้จกัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมใหม่ๆในการท างานภายใตค้วามกดดนัไดดี้ 
● มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีและตรงต่อเวลามากขึ้น 
● ท าใหรู้้จกัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้มีไหวพริบดีในการท างาน 

 
5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจ 
การดูเอกสารหรือการส่ือสารกบัพนกังาน บางอย่างท่ีพนกังานส่ือสารจะใชร้หัสหรือศพัท์

เฉพาะท่ีไม่เคยไดย้ิน ท าให้ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีพนักงานจะส่ือสารจะท าให้การปฏิบติังานเกิดความ
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ล่าชา้เพราะตอ้งคอยเรียนรู้ในส่ิงนั้นใหม่และระบบหนา้จอหรือเอกสารจะเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด
ท าใหต้อ้งศึกษาเรียนรู้ค าศพัทเ์พิ่มมากขึ้น 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
● ควรเตรียมความพร้อมศึกษาเรียนรู้รหสัอลัฟาเบท และค าศพัทเ์ฉพาะของการบิน 

มาก่อนเพื่อท่ีจะไดเ้รียนรู้งานไดเ้ร็วและง่ายต่อการปฏิบติังานมากขึ้น 
• ควรเก็บเก่ียวความรู้กับพนักงานหรือพี่เล้ียงให้ได้มากท่ีสุดเพื่อน าความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการท างานนั้นมาจดัท าโครงงาน 
• ควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากกว่าท่ีเคย  เพราะข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด และอาจจะมีค าศัพท์เฉพาะของการบินเพิ่มมาด้วยหรือได้สนทนากับ
ผูโ้ดยสารต่างชาติ 

• ควรมีความคล่องแคล่วในการท างานเพราะทุกอยา่งตอ้งตรงต่อเวลามากๆ 
• หากไม่มัน่ใจเร่ืองใดเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ควรปรึกษาพนักงานหรือพี่เล้ียงไม่

ปล่อยเวลาใหล้่วงเลยไป และตอ้งรีบแกไ้ขปัญหานั้นใหไ้ด ้



52 
 

 

บรรณานุกรม 

Easytraveloka. (ม.ป.ป.). รายช่ือสนามบินในประเทศไทย. เขา้ถึงไดจ้าก  

                    https://www.easy-travelworld.com/content/17521/ 

Educatepark_europe. (2562). สะกดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อัลฟาเบท a-z alphabet code. 

                    เขา้ถึงไดจ้าก https://www.educatepark.com/story/ 

Ploy. (2564). ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้บ่อยบนเคร่ือง/สนามบิน. เขา้ถึงไดจ้าก  

                    https://www.airkhaek.com/ 

Thai Lion Air. (ม.ป.ป.). ข้อตกลงและเง่ือนไข. เขา้ถึงไดจ้าก  

                    https://www.lionairthai.com/th/Terms-And-Conditions 

Thai Lion Air. (ม.ป.ป.). รางวัลความส าเร็จ. เขา้ถึงไดจ้าก  

                    https://www.lionairthai.com/th/press_release/Rewards 

WordPress. (ม.ป.ป.). ประวัติของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์. เขา้ถึงไดจ้าก  

                    https://local2826.wordpress.com/thai-lion-air/ 

mailto:Easytraveloka@gmail.com
https://www.easy-travelworld.com/content/17521/
https://www.educatepark.com/story/
https://www.airkhaek.com/
https://www.lionairthai.com/th/Terms-And-Conditions
https://www.lionairthai.com/th/press_release/Rewards
https://local2826.wordpress.com/thai-lion-air/


53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

ประวัติคณะผู้จัดท ำ 

 

รหัสนักศึกษำ : 6004500027 

ช่ือ-นำมสกุล : นางสาวบุณยวีร์ หอมเลิศ 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สำขำวิชำ : ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

ท่ีอยู่ : 143/149 ซอยเพชรเกษม69 แยก6-1-1 แขวงหนองแขม  
           เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

เบอร์โทรศัพท์ : 0991587588 

ประสบกำรณ์ด้ำนสหกจิศึกษำ : ปฏิบติังานในแผนกบริการ 
                                                    ภาคพื้นและฝ่ายฝึกอบรม 

 

 

รหัสนักศึกษำ : 6004500030 

ช่ือ-นำมสกุล : นางสาวเกษณี ข าพฒัน์ดี  

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สำขำวิชำ : ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

ท่ีอยู่ : 254/69 หมู่บา้นวิมานทอง ซอยบางบอน3/8 ถนนเอกชยั  
           แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

เบอร์โทรศัพท์ : 0885155165 

ประสบกำรณ์ด้ำนสหกจิศึกษำ : ปฏิบติังานในแผนกบริการ 
           ภาคพื้น 
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