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กลุ่มเป�าหมาย

วตัถปุระสงค์

นสิติ/นกัศึกษาปรญิญาตรชีั�นป�ที� 3 ขึ�นไป

เพื�อใหน้กัศึกษามโีอกาสพฒันาความรู ้ทักษะ ความชาํนาญ
จากการเรยีนรูป้ระสบการณก์ารทํางานในองค์กร และการ
ปฏิบติังานจรงิ



• นสิติ/นักศึกษา ระดบัปรญิญาตร ีชั�นป�ที� 3 ขึ�นไป
• มเีกรดเฉลี�ยสะสม ไมต่่ากวา่ 2.50
• สามารถสื�อสารภาษาอังกฤษไดใ้นระดบัดี
• สามารถฝ�กงานไดต้ลอดระยะเวลาการเขา้รว่มโครงการ
• เป�นผูม้คีวามประพฤติด ีพรอ้มปฏิบติัตามกฎระเบยีบ และมาตรฐานคณุภาพของบรษัิทฯ
• มคีวามกระตือรอืรน้ ขยนัหมั�นเพยีร มคีวามอดทน
• ไมม่ปีระวติัอาชญากรรม
• มสีขุภาพแขง็แรงไมม่โีรคประจาํตัวที�สง่ผลกระทบต่อการฝ�กปฏิบติังาน

คณุสมบติั



กําหนดการรบัสมคัรนกัศึกษา GENERAL INTERN 2023

รอบ

ชว่งเวลาฝ�กงาน

เป�ดรบัสมคัรออนไลน์

ประกาศราย
ชื�อผูม้สีทิธิ�
เขา้รบัการ
พจิารณา

ระยะการพจิารณา (รปู
แบบจะแจง้ใหท้ราบอีก

ครั�ง)

ประกาศรายชื�อ
ผูม้สีทิธิ�เขา้รว่ม

โครงการ
ปฐมนเิทศน์วนัเริ�มฝ�กงาน

  (เริ�มฝ�กงานตาม
บรษัิทกําหนดเท่านั�น)

วนัสิ�นสดุฝ�กงาน
(ต้องไมส่ิ�นสดุการ
ฝ�กงานก่อนบรษัิท

กําหนด)

1
9 ม.ค. 66 17 เม.ย. 66

15 ต.ค. 65-5 พ.ย. 65 11 พ.ย. 65 19 พ.ย. 65-3 ธ.ค. 65 12 ธ.ค. 65 19 ธ.ค. 65
16 ม.ค. 66 30 เม.ย. 66

2

2 พ.ค. 66 2 ก.ค. 66

1 ม.ค. 66-1 ก.พ. 66 14 ก.พ. 66 28 ก.พ. 66-11 ม.ีค. 66 27 ม.ีค. 66 17 เม.ย. 6615 พ.ค. 66 15 ก.ค. 66

5 ม.ิย. 66 31 ก.ค. 66

3
1 ส.ค. 66 28 ต.ค. 66

15 ม.ีค. 66-15 เม.ย.
66

2 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66-13 ม.ิย. 66 26 ม.ิย. 66 17 ก.ค. 66
1 พ.ย. 66 13 ม.ค. 67

1.วนัที�เริ�มฝ�กงานของนกัศึกษาจะต้องตรงตามที�บรษัิทฯ กําหนดเท่านั�น
2.วนัสดุท้ายของการฝ�กงานจะต้องตรงตามที�บรษัิทฯ กําหนด หรอื หลังจากวนัที�บรษัิทฯ กําหนดเท่านั�น
3.กําหนดการต่างๆ อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม



 
5.รายงานตัวและ
ปฐมนเิทศน์

3.บรษัิทฯ
พจิารณานกัศึกษา
ผา่นการสมัภาษณ์
หรอืรปูแบบอื�นๆ

1.เป�ดรบัสมคัร

2.ประกาศรายชื�อ
ผูร้บัการพจิารณา

 
4.ประกาศรายชื�อ
ผูผ้า่นการพจิารณา

ขั�นตอนการพจิารณา



วธิกีารสมคัรฝ�กงาน General Intern

กรอกขอ้มูลการสมคัรที� ลิ�งค์ "สมคัรออนไลน์
(Google Form) General Intern"

• สแกนเอกสารทั�งหมดและเซฟเป�นไฟล์ PDF ยกเวน้รปูถ่ายใหส้ง่เป�นไฟล์ jpg
• รายการเอกสารทั�งหมด ดไูดจ้ากสไลดถั์ดไป

• นาํสง่เอกสารทั�งหมดที�อีเมล pginternship@bangkokair.com
โดยใส ่Subject ในอีเมล ดงันี� “สมคัร General Intern (รอบที�สมคัร)
ตามด้วยชื�อ นามสกลุ”

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�พจิารณาเฉพาะนกัศึกษาที�ทําการสมคัรและสง่เอกสารถกูต้องครบถ้วน
ตามวนัที� และเวลาที�บรษัิทฯ กําหนดเท่านั�น



เอกสารการสมคัร

1.รปูถ่ายสชุีด
นกัศึกษา 1 รปู
พื�นหลังสขีาว (เซฟ
เป�นไฟล์ jpg)

นกัศึกษาต้องสแกนเอกสาร และเซฟเป�นไฟล์ PDF นาํสง่ที�อีเมล pginternship@bangkokair.com 
โดยใส ่Subject ในอีเมล ดงันี� สมคัร GENERAL INTERN (รอบที�สมคัร) ตามดว้ย ชื�อ-นามสกลุ

4.สาํเนาแสดงผลการ
ศึกษาฉบบัล่าสดุ โดย
สามารถ Print ขอ้มูล
จากเวป็ไซต์ของทาง
มหาวทิยาลัยได้(เซน็
รบัรองสาเนาถกูต้อง
และแสกนเป�นไฟล์
PDF)

วนัที�เริ�มและวนัสิ�นสดุการ
ฝ�กงานในหนงัสอืขอความ
อนเุคราะหจ์ะต้องตรงกับ
ขอ้มูลที�กรอกในใบสมคัร
และ Google form

หนงัสอืขอควาอนเุคราะห์
ระบุ เรยีน รองผูอํ้านวย
การใหญฝ่�ายทรพัยากร
บุคคล (เซน็รบัรองสาํเนา
ถกูต้อง และสแกนเป�น
ไฟล์ PDF)

2.หนงัสอืขอความอนเุคราะห์
  จากมหาวทิยาลัย 3.สาํเนาบตัร

ประชาชน (เซน็
รบัรองสาํเนาถกู
ต้อง แลสแกนเป�น
ไฟล์ PDF)



01
อาคารสาํนกังานใหญ่
อาคารปฏิบติัการ/อาคารทับ
สวุรรณ
สนามบนิสวุรรณภมูิ
โรงซอ่มอากาศยาน
ดอนเมอืง

1.
2.

3.
4.

สถานที�ปฏิบติังาน
02
วนัเวลาฝ�กปฏิบติังาน
วนัจนัทร ์ถึง วนัศุกร์
เวลา 08.00-17.30 น.
หยุดวนัเสาร-์อาทิตย ์และวนั
หยุดตามประกาศของบรษัิทฯ

สถานที�และวนัเวลาที�ปฏิบติังาน



THANKYOUTHANKYOUTHANKYOU


