การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในท่าอากาศยานขณะปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
1. แสดงบัตรโดยสาร
Please show Bording pass.
Bording pass please.
Sir/Mam show me your Bording pass please.
2. กรุณารอสักครู่
Wait a moment please.
Wait a minute please.
3. ผ่านทีละคน
Pass one by one
4. ยังไม่ได้เช็คอิน กรุณาเช็คอินก่อน
Sir/Mam you dom”t check in yet. Please check in first at (Nok air) /
(that check in)
5. เฉพาะผู้โดยสาร
Psssenger only.
6. ห้ามผ่าน
Stop please do not entre !

7. กรุณาวางสัมภาระในตระกล้า
Put on your ( bag ) in basket please.
8. นาออกมา
(
Take) /( Bring ) your belong here.
9. กรุณานาโน๊ตบุ๊คออกจากกระเป๋า
Please (take) /( bring ) your labtop/computer out of your bag.
10. กรุณาถอด (หมวก/เสื้อคลุม) ออก และวางใส่ในตระกล้า
Please take off your hat/jacket and put on basket.
11. ผ่านเครื่องเอ็กเรย์อีกรอบ
X-ray again please
12. ……..นาขึ้นเครื่องไม่ได้ ได้เฉพาะโหลด
This…….is not allow to carry on. Please load only.
13. ทิ้ง = Throw away. ทิ้งไว้ที่นี้ = Leave it here.
ฝากไว้กับ...... = Leave with your……
ในกระเป๋าโหลดของนกแอร์ = Give to nok air for loading.

Security officer (S.O.)
สาหรับจุดส่งกระเป่า
1.Good morning sir/mam
Good morning
2.Please put your bag in the basket sir/mam
3.Please put your metal items in the basket
Example : Mobile, Notebook, Watch, Keys, Wallet…
4.Thank you. Please walk through the metal detector.
สาหรับจุดถือ Hand scanner
1.Please come forward Sir/Mam.
2.Please step up Sir/Mam.
3.Please put up your arms and spread your legs.
Open
4.Please turn around Sir/Mam
5.Please turn around again.
6.Please put down you arms.
7.Please step down and take your bag.
8.Please empty your pockets.
9.Thank you. Have a nice day.

สาหรับจุดรับกระเป๋า และเปิดกระเป๋า
No. Prohibited items
1.Sorry Sir/Mam
2.Can you open your bag please.
3.I’m sorry Sir/Mam This item prohibited.
Syringes are prohibited.
(razor blade, bulley, scissors, metal etc.)
เมื่อเปิดเจอสิ่งของต้องห้าม ให้ทางเลือกผู้โดยสาร 3 ทาง
1.You can dispose of it here (bin, rubbish bin, trash can)
2.you can take it to the check-in counter and put it in your checked
(luggage, baggage)
3.you can take it to the check in counter and fill out the form หรือ fill in
the form the airline will deliver it for you.

