


• เพอืใหนั้กศึกษามีโอกาสพฒันาความรู ้
ทกัษะ ความชาํนาญ จากการเรียนรู ้
ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์ร และ
ปฏิบติังานจริง

วตัถุประสงค์

• นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรีชนัปีที 3 ขนึ
ไปกลุ่มเป้าหมาย



คุณสมบตัิ

•นิสิต/นักศึกษา ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 3 ขนึไป 
•มีเกรดเฉลียสะสม ไม่ตาํกวา่ 2.50 
•มีความสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร ์ไดแ้ก ่Microsoft Office(Word, Excel, 
PowerPoint) และInternet
• สามารถฝึกงานไดต้ลอดระยะเวลาการเขา้รว่มโครงการ 
•เป็นผูมี้ความประพฤติดี พรอ้มปฏิบติัตามกฎระเบียบบริษัทและมาตรฐานคุณภาพของ
บริษัทฯ
•มีความกระตือรือรน้ ขยนัหมนัเพียร มีความอดทน 
•ไม่มีประวติัอาชญากรรม 
•มีสุขภาพแข็งแรง ไมม่ีโรคประจาํตวัทีส่งผลกระทบต่อการฝึกปฏิบติังาน 



  กาํหนดการรบันักศึกษา GENERAL INTERN 2021

รอบ

ชว่งเวลาฝึกงาน

เปิดรับสมัคร
ออนไลน์

ประกาศรายชอื
ผูม้สีทิธเิขา้รับ
การพจิารณา

ระยะการ
พจิารณา

ประกาศรายชอืผู ้
มสีทิธเิขา้รว่ม

โครงการ
ปฐมนเิทศน์

วนัเรมิฝึกงาน
(เรมิฝึกงานตามวนัทบีรษัิท

กําหนดเทา่นัน)

วนัสนิสดุฝึกงาน
(ฝึกงานไมน่อ้ยกวา่ 2 

เดอืน นับจากวนัเรมิฝึกวนั
แรก)

(รปูแบบจะแจง้
ใหท้ราบอกีครัง)

1 6  ม.ค. 64 17 พ.ค.64 1 ต.ค.63 –
20 ต.ค.63 27 ต.ค.63 28 ต.ค. 63 –

 15 พ.ย.63 20 พ.ย.63 16 ธ.ค.63

2 7 ม.ิย. 64 31 ก.ค.64 16 ต.ค.63 –
12 ก.พ. 64  22 ก.พ. 64 1 ม.ีค. 64 –

14 ม.ีค. 64 7 เม.ย.64 22 เม.ย.64

3 2 ส.ค. 64 31 ต.ค.64 16 ต.ค. 63 –
30 เม.ย.64  12 พ.ค.64  24 พ.ค.64 –

13 ม.ิย.64 25 ม.ิย.64 16 ก.ค.63 

1. วนัเริมฝึกงาน ต้องตรงตามทีบริษทัฯ กาํหนดเท่านัน

2. ฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน นบัจากวนัเริมฝึกวนัแรก

3. กาํหนดการต่างๆอาจเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม



1. เปิดรับสมัคร

2. ประกาศรายชือผู้รับการพิจารณา

3. บริษัทฯ พจิารณานักศึกษา ผ่านการสัมภาษณ์หรือรูปแบบอืน ๆ 

4. ประกาศรายชือผู้ผ่านการพจิารณา

5. รายงานตัวและปฐมนิเทศน์

ขนัตอนการพจิารณา



11
• กรอกข้อมูลการสมัครท ีลงิค์ “ General Intern 2021 – Google Form ”

22
• แสกนเอกสารทงัหมดและเซฟเป็นไฟล์ PDF ยกเว้นรูปถ่ายให้ส่งเป็นไฟล์ jpg

• รายการเอกสารทงัหมด ดูได้จากสไลด์ถัดไป

33
• นําส่งเอกสารทงัหมดทอีีเมล pginternship@bangkokair.com โดยใส่ Subject ใน

อเีมล ดังนี “สมัคร GENERAL INTERN  (รอบทีสมคัร)  ตามด้วยชือ-นามสกุล”

วิธีการสมคัรฝึกงาน General Internship

บริษัทฯ สงวนสิทธิพจิารณาเฉพาะนักศึกษาททีําการสมคัรและส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ตามวนัและเวลาทบีริษัทฯ กําหนดเท่านัน



นกัศึกษาตอ้งแสกนเอกสารและเซฟเป็นไฟล ์PDF นาํส่งทีอีเมล pginternship@bangkokair.com

โดยใส่ Subject ในอีเมล ดงันี สมคัร GENERAL INTERN  (รอบทีสมคัร)  ตามดว้ยชือ-นามสกุล

1. 
รูปถ่ายสีชุด

นกัศึกษา 1 รูป 

(เซฟเป็นไฟล ์

PDF หรือ jpg)

2. 

ใบสมคัรโครงการ

- ระบุหน่วยงาน/ฝ่าย ที

นกัศึกษาประสงคจ์ะเขา้ร่วม

ฝึกงาน (รายละเอียดหน่วยงาน

ดูไดจ้ากเอกสารแนบ  “ 

รายละเอียดขอบเขตความ

รับผดิชอบ,สถานทีปฏิบติังาน

และคุณสมบติัของนกัศึกษา ” 

(เซฟเป็นไฟล ์PDF)

3. 
หนงัสือขอความอนุเคราะห์

จากทางมหาวิทยาลยั

-  วนัทีเริมและวนัสินสุดการ

ฝึกงานในหนงัสือขอความ

อนุเคราะห์ตอ้งตรงกบัขอ้มูล

ทีกรอกในใบสมคัร

- ฝึกงานไม่ตาํกว่า 2 เดือน

- หนงัสือขอความอนุเคราะห์ 

ระบุ เรียน รองผูอ้าํนวยการ

ใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(เซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

และแสกนเป็นไฟล ์PDF)

4. 
สาํเนาบตัร

ประชาชน 

(เซ็นรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

และแสกนเป็น

ไฟล ์PDF)

5. 
สาํเนาแสดงผล

การศึกษาฉบบั

ล่าสุด (เซ็นรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง และ

แสกนเป็นไฟล ์

PDF)

เอกสารการสมัคร



• สถานทีฝึกปฏิบตังิาน ไดแ้ก ่
- อาคารสาํนักงานใหญ่
- อาคารปฏิบติัการ (อาคารทบัสุวรรณ)
- สนามบินสุวรรณภูมิ
- โรงซ่อมอากาศยาน ดอนเมือง

โดยบริษัทฯ จะพิจารณานักศึกษาใหเ้ขา้รบัการปฏิบตังิานตามความ
เหมาะสมและจาํนวนทตีอ้งการรบัของหน่วยงาน

วนัเวลาฝึกปฏิบติังาน: วนัจนัทร ์ถึง วันศกุร ์ระหว่างเวลา 08.00 -
17.30 น. (หยุด เสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดตามประกาศของบริษัทฯ)

สถานทีและวนัเวลาทีปฏิบตังิาน


