
 
 



• เพื่อใหนั้กศึกษามีโอกาสพฒันาความรู ้

ทกัษะ ความช านาญ จากการเรียนรู ้

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร และ

ปฏิบติังานจริง 

วตัถุประสงค ์

 
• นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ขึ้ น

ไป 
กลุม่เป้าหมาย 



 
 
 

คุณสมบตัิ 

•นิสิต/นักศึกษา ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 ขึ้ นไป  

•มีเกรดเฉล่ียสะสม ไมต่ า่กวา่ 2.50  

•มีความสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร ์ไดแ้ก ่Microsoft Office(Word, Excel, 

PowerPoint) และInternet 

• สามารถฝึกงานไดต้ลอดระยะเวลาการเขา้รว่มโครงการ  

•เป็นผูม้ีความประพฤติดี พรอ้มปฏิบติัตามกฎระเบียบบริษัทและมาตรฐานคุณภาพของ

บริษัทฯ 

•มีความกระตือรือรน้ ขยนัหมัน่เพียร มีความอดทน  

•ไมม่ีประวติัอาชญากรรม  

•มีสุขภาพแข็งแรง ไมม่ีโรคประจ าตวัท่ีส่งผลกระทบต่อการฝึกปฏิบติังาน  

 



 ก าหนดการรบันกัศึกษา GENERAL INTERN 2022 

รอบ 

ชว่งเวลาฝึกงาน 

เปิดรับสมัคร
ออนไลน ์

ประกาศรายชือ่
ผูม้สีทิธิเ์ขา้รับ
การพจิารณา 

ระยะการ
พจิารณา 

ประกาศรายชือ่ 
ผูม้สีทิธิเ์ขา้รว่ม

โครงการ 
ปฐมนเิทศน ์วนัเริม่ฝึกงาน 

 
(เริม่ฝึกงานตามวนัทีบ่รษัิท

ก าหนดเทา่นัน้) 

วนัสิน้สดุฝึกงาน 
 

(ฝึกงานไมน่อ้ยกวา่ 2 เดอืน 
นับจากวนัเริม่ฝึกวนัแรก) 

(รปูแบบจะแจง้
ใหท้ราบอกีครัง้)  

 
หรอืสมัภาษณ์ 

1 
10 ม.ค. 65  18 เม.ย. 65 15 ต.ค. 64 –  

5 พ.ย. 64 
10 พ.ย. 64 

19 พ.ย. 64 –  
3 ธ.ค. 64 

13 ธ.ค. 64 20 ธ.ค. 64 
17 ม.ค. 65 30 เม.ย. 65 

2 

2 พ.ค. 65 2 ก.ค.65 

1 ม.ค. 65 – 
1 ก.พ. 65   

14 ก.พ. 65 
28 ก.พ. 65 – 
11 ม.ีค. 65 

25 ม.ีค. 65  18 เม.ย. 65 16 พ.ค. 65 16 ก.ค. 65 

6 ม.ิย. 65 31 ก.ค.65 

3 1 ส.ค. 65 28 ต.ค. 65 15 ม.ีค. 65 – 
15 เม.ย. 65   

2 พ.ค. 65   
20 พ.ค. 65 – 
13 ม.ิย. 65 

24 ม.ิย. 65 15 ก.ค. 65  
1 พ.ย. 65 13 ม.ค. 66 

1. วนัเร่ิมฝึกงาน ต้องตรงตามที่บริษทัฯ ก าหนดเท่าน้ัน 
2. ฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับจากวนัเร่ิมฝึกวนัแรก 
3. ก าหนดการต่างๆ อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 



1. เปิดรับสมัคร 

2. ประกาศรายช่ือผู้รับการพจิารณา 

3. บริษัทฯ พจิารณานักศึกษา ผ่านการสัมภาษณ์หรือรูปแบบอ่ืน ๆ  

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพจิารณา 

5. รายงานตัวและปฐมนิเทศน์ 

    ขั้นตอนการพจิารณา 



1 • กรอกข้อมูลการสมคัรที ่ลิง้ค์ “ General Intern 2022 – Google Form ” 

2 
• แสกนเอกสารทั้งหมดและเซฟเป็นไฟล์ PDF ยกเว้นรูปถ่ายให้ส่งเป็นไฟล์ jpg 

• รายการเอกสารทั้งหมด ดูได้จากสไลด์ถัดไป 

3 
• น าส่งเอกสารทั้งหมดทีอ่เีมล pginternship@bangkokair.com โดยใส่ Subject ใน
อเีมล ดงันี ้“สมคัร GENERAL INTERN (รอบทีส่มคัร) ตามด้วยช่ือ-นามสกุล” 

วิธีการสมคัรฝึกงาน General Internship 

บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิพจิารณาเฉพาะนักศึกษาทีท่ าการสมคัรและส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน  
ตามวนัและเวลาทีบ่ริษัทฯ ก าหนดเท่าน้ัน 

mailto:pginternship@bangkokair.com


นกัศึกษาตอ้งแสกนเอกสารและเซฟเป็นไฟล ์PDF น าส่งท่ีอีเมล pginternship@bangkokair.com 
โดยใส่ Subject ในอีเมล ดงัน้ี สมคัร GENERAL INTERN (รอบท่ีสมคัร) ตามดว้ยช่ือ - นามสกลุ 

1.  
รูปถ่ายสีชุด
นกัศึกษา 1 รูป  
(เซฟเป็นไฟล ์
PDF หรือ jpg) 

2.  
ใบสมคัรโครงการ 
- ระบุหน่วยงาน/ฝ่าย ท่ี
นกัศึกษาประสงคจ์ะเขา้ร่วม
ฝึกงาน (รายละเอียดหน่วยงาน
ดูไดจ้ากเอกสารแนบ  “ 
รายละเอียดขอบเขตความ
รับผดิชอบ,สถานท่ีปฏิบติังาน
และคุณสมบติัของนกัศึกษา ”  
(เซฟเป็นไฟล ์PDF) 

3.  
หนงัสือขอความอนุเคราะห์
จากทางมหาวิทยาลยั 
- วนัท่ีเร่ิมและวนัส้ินสุดการ
ฝึกงานในหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ตอ้งตรงกบัขอ้มูล
ท่ีกรอกในใบสมคัร 
- ฝึกงานไม่ต ่ากวา่ 2 เดือน 
- หนงัสือขอความอนุเคราะห์ 
ระบุ เรียน รองผูอ้  านวยการ
ใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
(เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
และแสกนเป็นไฟล ์PDF) 

4.  
ส ำเนำบตัร
ประชำชน  
(เซ็นรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 
และแสกนเป็น
ไฟล ์PDF) 

5.  
ส ำเนำแสดงผล
กำรศึกษำฉบบั
ล่ำสุด (เซ็นรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง และ
แสกนเป็นไฟล ์
PDF) 

เอกสารการสมัคร 

mailto:pginternship@bangkokair.com


 

 
• สถานท่ีฝึกปฏิบตังิาน ไดแ้ก ่ 

- อาคารส านักงานใหญ ่

- อาคารปฏิบติัการ (อาคารทบัสุวรรณ) 

 - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 - โรงซ่อมอากาศยาน ดอนเมือง 

 

 โดยบริษัทฯ จะพิจารณานักศึกษาใหเ้ขา้รบัการปฏิบตังิานตามความ

เหมาะสมและจ านวนที่ตอ้งการรบัของหน่วยงาน 

 

วนัเวลาฝึกปฏิบติังาน: วนัจนัทร ์ถึง วนัศุกร ์ระหว่างเวลา 08.00 - 

17.30 น. (หยุด เสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดตามประกาศของบริษัทฯ) 

สถานท่ีและวนัเวลาท่ีปฏิบตัิงาน 


