
รายละเอียดการรับสมัครงานตําแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื�องบนิ 

Cabin Crew 

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  

1. เพศชายหรือหญิง สญัชาติไทย 

2. อายไุม่เกิน 30 ปี ณ วนัที"ทําการรับสมคัรในระบบ 

3. ส่วนสงูเพศชายไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร และเพศหญิงไม่น้อยกว่า  

มาตราฐานที"กําหนด  

4. การศกึษาระดบัปริญญาตรีขึ 5นไป  

5. สื"อสารภาษาไทยและภาษาองักฤษได้ด ี

-  คะแนนTOEIC 650ขึ 5นไป (ผลคะแนน 

- คะแนน TOEFL 80 คะแนนขึ 5นไปและไมห่มดอายุ

- คะแนน IELTS 5.5  ขึ 5นไปและไมห่มดอายุ

6. สามารถสื"อสารภาษาจีนได้ดี โดยต้องมีผลการสอบวดัระดบัภาษาจีน 

7. บคุลิกภาพดี  มีใจรักบริการ สามารถทํางานภายใต้สถานการณ์ที"กดดนัร่

8. สขุภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง ผ่านการตรวจจิตวิทยาการบนิ ไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคที"เป็นอปุสรรคต่อการ

ปฏิบตัิงาน 

9. มีความสามารถว่ายนํ 5าได้ โดยไมใ่ช้เครื"องช่วย

10. เพศชายจะต้องพ้นพนัธะทางทหารแล้ว 

 

ขั *นตอนการสมัคร 

1. Online Applicant   สมคัรผ่านชอ่งทางออนไลน์ 

เริ"มเปิดรับสมคัรวนัที" 1-24 มิถนุายน 2561  

ดงัต่อไปนี 5มาด้วยในระบบในส่วนของเอกสารอื"นๆ

1.1 รูปถ่าย 

1.2 สําเนาบตัรประชาชน  (ไม่หมดอาย)ุ

1.3 สําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) (

1.4 สําเนาทะเบียนบ้าน  เอกสารชื"อต้องตรงกบับตัรประชาชน 

ไมไ่ด้เปลี"ยนคํานําหน้าที"ถกูต้องตามปัจจุบนั

รายละเอียดการรับสมัครงานตําแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื�องบนิ (ผู้ ชํานาญกา

Cabin Crew (Chinese Speaking) 

ปี ณ วนัที"ทําการรับสมคัรในระบบ (เกิดตั 5งแต่วนัที" 24 มิถนุายน 2531 เป็นต้นไป) 

เซนติเมตร และเพศหญิงไม่น้อยกว่า  158  เซนติเมตร นํ 5าหนกัและส่วนสงูจะต้องเป็นไปตาม

 

ผลคะแนน Personal Test มีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัที"สมคัร ) 

คะแนนขึ 5นไปและไมห่มดอาย ุ

ขึ 5นไปและไมห่มดอาย ุ

สามารถสื"อสารภาษาจีนได้ดี โดยต้องมีผลการสอบวดัระดบัภาษาจีน HSK ระดบั 4 ขึ 5นไป และผลการทดสอบต้องไม่หมดอายุ

มีใจรักบริการ สามารถทํางานภายใต้สถานการณ์ที"กดดนัร่วมกบัผู้ อื"นได้ดี และมีความซื"อสตัย์

สขุภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง ผ่านการตรวจจิตวทิยาการบนิ ไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคที"เป็นอปุสรรคต่อการ

มีความสามารถว่ายนํ 5าได้ โดยไมใ่ช้เครื"องช่วย 

สมคัรผ่านชอ่งทางออนไลน์ http://pghrc-career.bangkokair.com/    

2561  โดยผู้สมคัรจกัต้องกรอกรายละเอียดให้ครบและแนบไฟล์เอกสารการสมคัรงาน

ในส่วนของเอกสารอื"นๆเพื"อให้คณะกรรมการพิจารณา 

) 

(ไม่หมดอาย)ุ 

สําเนาทะเบียนบ้าน  เอกสารชื"อต้องตรงกบับตัรประชาชน บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาเอกสารสําทะเบยีนบ้านที"ยงั

ได้เปลี"ยนคํานําหน้าที"ถกูต้องตามปัจจุบนั 

ผู้ ชํานาญการภาษาจีน) 

เซนติเมตร นํ 5าหนกัและส่วนสงูจะต้องเป็นไปตาม

ขึ 5นไป และผลการทดสอบต้องไม่หมดอายุ 

วมกบัผู้ อื"นได้ดี และมีความซื"อสตัย์ 

สขุภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง ผ่านการตรวจจิตวทิยาการบนิ ไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคที"เป็นอปุสรรคต่อการ

โดยผู้สมคัรจกัต้องกรอกรายละเอียดให้ครบและแนบไฟล์เอกสารการสมคัรงาน

เอกสารสําทะเบยีนบ้านที"ยงั



1.5 สําเนาวฒุกิารศกึษา    บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเอกสารสําหรับผู้ ที"จบการศกึษาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 5น โดย

ตวัสดุท้ายต้องออกครบและมีวนัที"จบการศกึษาออกแล้วชดัเจน

- ปริญญาบตัร 

- Transcript 

1.6 สําเนาเอกสาร TOEIC หรือ TOEFL 

1.7 สําเนาผลการสอบวดัระดบัภาษาจีน 

1.8 เอกสารผ่านพนัธะทางทหาร บริษัทฯรับพจิารณา ส

 

2. Walk-in Interview     วนัที" 23-24 มิถนุายน 

สถานที": อาคารสํานกังานใหญ่ วิภาวดี 

2.1 เริ�มแจกบัตรคิวเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป  ปิดกา

2.2 ผู้สมคัรจกัต้องทําการสมคัรออนไลน์ตามลิ 5งค์

https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=

                      หรือเข้า http://pghrc-career.bangkokair.com/

 โดยทําการแนบสําเนาเอกสารการสมคัร

- สําเนาบตัรประชาชน  (ไม่หมดอาย)ุ

- สําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) (

- สําเนาทะเบียนบ้าน  เอกสารชื"อต้องตรงกบับตัรประชาชน 

ไมไ่ด้เปลี"ยนคํานําหน้าที"ถกูต้องตามปัจจุบนั

- สําเนาวฒุกิารศกึษา    บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเอกสารสําหรับผู้ ที"จบการศกึษาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 5น โดยเกร

ตวัสดุท้ายต้องออกครบและมีวนัที"จบการศกึษาออกแล้วชดัเจน

1. ปริญญาบตัร 

2. Transcript 

- สําเนาเอกสาร TOEIC หรือ TOEFL 

- สําเนาผลการสอบวดัระดบัภาษาจีน 

- เอกสารผ่านพนัธะทางทหาร บริษัทฯรับพจิารณา ส

2.3 ***ในวนั Walk-in Interview เอกสาร

ทําการแสกนใส่ Thumb drive save 

- บตัรประชาชน  (ไม่หมดอาย)ุ    

บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเอกสารสําหรับผู้ที"จบการศกึษาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 5น โดย

ตวัสดุท้ายต้องออกครบและมีวนัที"จบการศึกษาออกแล้วชดัเจน 

TOEFL หรือ IELTS 

สําเนาผลการสอบวดัระดบัภาษาจีน HSK 

เอกสารผ่านพนัธะทางทหาร บริษทัฯรับพจิารณา ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 เท่านั 5น  (เฉพาะเพศชาย) 

มิถุนายน 2561 

เป็นต้นไป  ปิดการแจกบตัรคิวเวลา 17.00 น. ของวนันั 5นๆ 

มคัรจกัต้องทําการสมคัรออนไลน์ตามลิ 5งค์

successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=1901&company=bangkokair&username=

career.bangkokair.com/   และ Apply Job 

การสมคัรดงัรายละเอียดในหมวดเอกสารอื"นๆให้ครบถ้วน  

) 

(ไม่หมดอาย)ุ 

สําเนาทะเบียนบ้าน  เอกสารชื"อต้องตรงกบับตัรประชาชน บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาเอกสารสําทะเบยีนบ้านที"ยงั

ไมไ่ด้เปลี"ยนคํานําหน้าที"ถกูต้องตามปัจจุบนั 

บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเอกสารสําหรับผู้ที"จบการศกึษาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 5น โดยเกร

ตวัสดุท้ายต้องออกครบและมีวนัที"จบการศึกษาออกแล้วชดัเจน 

TOEFL หรือ IELTS 

สําเนาผลการสอบวดัระดบัภาษาจีน HSK 

เอกสารผ่านพนัธะทางทหาร บริษทัฯรับพจิารณา ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 เท่านั 5น  (เฉพาะเพศชาย) 

เอกสารที"ผู้สมคัรจกัต้องเตรียมมายื"นต้องมีทั 5งตวัจริงของเอกสารและไฟล์โดย

Thumb drive save เก็บในสกลุ PDF  เพื"อยื"นแกค่ณะกรรมการในการพิจารณาดงันี 5

บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเอกสารสําหรับผู้ ที"จบการศกึษาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 5น โดยเกรด

&company=bangkokair&username=   

บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาเอกสารสําทะเบยีนบ้านที"ยงั

บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเอกสารสําหรับผู้ ที"จบการศกึษาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 5น โดยเกรด

ต้องมีทั 5งตวัจริงของเอกสารและไฟล์โดยไฟล์ตวัสําเนาต้อง

เพื"อยื"นแกค่ณะกรรมการในการพิจารณาดงันี 5 



- หนงัสือเดินทาง (Passport) (ไมห่มดอายุ

- ทะเบียนบ้าน  เอกสารชื"อต้องตรงกบับตัรประชาชน 

เปลี"ยนคํานําหน้าที"ถกูต้องตามปัจจุบนั

- วฒุกิารศกึษา    บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเอกสารสําหรับผู้ที"จบการศกึษาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 5น โดยเกรดตวั

สดุท้ายต้องออกครบและมีวนัที"จบการศกึษาออกแล้วชดัเจน

1. ปริญญาบตัร 

2. Transcript 

- เอกสาร TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS

- ผลการสอบวดัระดบัภาษาจีน HSK 

- เอกสารผ่านพนัธะทางทหาร บริษัทฯรับพจิารณา ส

หมายเหตุ คณะกรรมการไม่รับพจิารณาเอกสารตัวสําเนา

มาให้ครบถ้วนเท่านั*น คือตัวจริงของเอกสารและไฟล์แสกน 

ที�เตรียมเอกสารมายื�นที�ครบถ้วนและ

2.4 ขั 5นตอนวนั Walk-in Interview 

- ผู้สมคัรรับบตัรคิว 

- ผู้สมคัรรับฟอร์มเอกสารกรอกรายละเอียด

- จดุตรวจ BMI 

- จดุคดักรองเอกสารและทดสอบการใช้ภาษาจีน

 

** หมายเหต ุ บริษทัขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะผู้ที"ทําการสมคัรผ่านระบบออนไลน์ตามที"แจ้งแล้วเท่านั 5น

 

 

 

 

 

 

ไมห่มดอาย)ุ  

นบ้าน  เอกสารชื"อต้องตรงกบับตัรประชาชน บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาเอกสารสําทะเบียนบ้านที"ยงัไม่ได้

เปลี"ยนคํานําหน้าที"ถกูต้องตามปัจจบุนั 

บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเอกสารสําหรับผู้ที"จบการศกึษาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 5น โดยเกรดตวั

อกครบและมีวนัที"จบการศกึษาออกแล้วชดัเจน 

IELTS 

 

เอกสารผ่านพนัธะทางทหาร บริษทัฯรับพจิารณา ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 เท่านั 5น  (เฉพาะเพศชาย) 

คณะกรรมการไม่รับพจิารณาเอกสารตัวสําเนา Hard Copy ผู้สมัครจักต้องเตรียมเอกสารในการพิจารณา

มาให้ครบถ้วนเท่านั*น คือตัวจริงของเอกสารและไฟล์แสกน PDF ใส่ Thumb drive ทั *งนี *บริษัทฯขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้

ถ้วนและผ่านตรงตามเกณฑ์คุณสมบัตเิท่านั*น   

ผู้สมคัรรับฟอร์มเอกสารกรอกรายละเอียด 

จดุคดักรองเอกสารและทดสอบการใช้ภาษาจีน 

หมายเหต ุ บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะผู้ ที"ทําการสมคัรผ่านระบบออนไลน์ตามที"แจ้งแล้วเท่านั 5น 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาเอกสารสําทะเบียนบ้านที"ยงัไม่ได้

บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเอกสารสําหรับผู้ที"จบการศกึษาอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 5น โดยเกรดตวั

ผู้สมัครจักต้องเตรียมเอกสารในการพิจารณา

ทั *งนี *บริษัทฯขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้



ตารางงานการคั

ลําดับ การดาํเนินงาน 

1 Online Application 

2 Walk-in Interview 2 วนั 

3 Final Interview 

4 ทดสอบสมรรถนะการว่ายนํ 5า 

5 ผู้สมคัรเข้ารับการตรวจสขุภาพเวชศาสตร์การบนิ 
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ 

6 ประกาศผลผู้ ผ่านการคดัเลือกเข้าเป็นพนกังาน
ต้อนรับบนเครื"องบนิ(Chinese)รุ่นที" 

7 เซน็สญัญาว่าจ้าง 

8 พนกังานต้อนรับบนเครื"องบนิ (Chinese) 
1/2561เริ"มงาน 

 

 

 

 

 

ตารางงานการคดัเลือก Cabin crew (Chinese Speaking)  

 

 กําหนดการ สถานที�

1-24 มิถนุายน 2561 http://pghrc
career.bangkokair.com/

23-24 มิถนุายน 2561 อาคารสํานกังานใหญ่ ถนน
วิภาวดีรังสิต

2-6 กรกฎาคม 2561 อาคารสํานกังานใหญ่ ถนน
วิภาวดีรังสิต

12 กรกฎาคม 2561 สระวา่ยนํ 5า ม
บางเขน 

ผู้สมคัรเข้ารับการตรวจสขุภาพเวชศาสตร์การบนิ 16-31 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอย
ศนูย์วิจยั 

ผ่านการคดัเลือกเข้าเป็นพนกังาน
รุ่นที" 1/2561 

10 สิงหาคม 2561 E-mail รายบคุคล

14สิงหาคม 2561 อาคารสํานกังานใหญ่ ถนน
วิภาวดีรังสิต

Chinese) รุ่น 16 สิงหาคม 2561 อาคารสํานกังานใหญ่ ถนน
วิภาวดีรังสิต

สถานที� 

http://pghrc-
career.bangkokair.com/    
อาคารสํานกังานใหญ่ ถนน
วิภาวดีรังสิต 
อาคารสํานกังานใหญ่ ถนน
วิภาวดีรังสิต 
สระวา่ยนํ 5า ม.เกษตรศาสตร์ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอย

รายบคุคล 

อาคารสํานกังานใหญ่ ถนน
วิภาวดีรังสิต 

ารสํานกังานใหญ่ ถนน
วิภาวดีรังสิต 


